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ESG, UM NOVO
PARADIGMA PARA
A INDÚSTRIA

“A
Eu entendo a indústria como
um instrumento de fomento
à inovação. Ela anima o
processo de transformação
socioeconômica, quando atua
em sintonia com os demais
segmentos produtivos; induz
as ciências à pesquisa e
desenvolvimento; provoca a
geração de novas tecnologias
e delas se alimenta na
construção de uma nova visão
de futuro para o mundo."

qui se trabalha por uma indústria forte, inovadora,
competitiva, sustentável, com presença global e
geradora de oportunidades para todos.”
Essa frase, que aparece estampada no vão
de entrada da Casa da Indústria, reflete o sentimento que me
motiva a levantar todos os dias e caminhar ao lado de vocês,
industriais cearenses, na pavimentação dos caminhos que
nos levarão ao futuro. E acredito que ela expresse não apenas
o meu compromisso, mas o de todos nós, com o amanhã.
Importante atentarmos para o fato de que a longevidade e
prosperidade da indústria depende da sua capacidade de se adequar às mudanças trazidas pelos novos tempos; de saber aprender com os erros passados; de prover soluções essenciais à vida
das pessoas e dos negócios; de se fazer necessária à sociedade.
Eu entendo a indústria como um instrumento de fomento
à inovação. Ela anima o processo de transformação socioeconômica, quando atua em sintonia com os demais segmentos
produtivos; induz as ciências à pesquisa e desenvolvimento;
provoca a geração de novas tecnologias e delas se alimenta na
construção de uma nova visão de futuro para o mundo.
Sua resiliência está assentada na sustentabilidade. Seu
futuro suscita respeito ao meio ambiente em todos os processos; requer cuidar, qualificar e valorizar as pessoas; exige uma
governança sistêmica, ética, transparente, onde se cultuem
valores como liberdade para criar, diversidade e equilíbrio.
Foi com essa convicção que a FIEC assumiu o compromisso de disseminar no ambiente industrial cearense, a cultura
ESG (de Ambiental, Social e Governança Corporativa na sigla
em português). Queremos ver nossas indústrias cada vez mais
competitivas não apenas no contexto local, mas global.
Ao participar do programa de certificação da Federação,
as nossas indústrias irão receber o Selo FIEC-ESG, que traz a
chancela internacional do Bureau Veritas, e reconhece como
sustentáveis as indústrias que assumirem o compromisso
com as melhores práticas ESG.
Eu, na condição de Presidente da Federação das Indústrias
do Estado do Ceará, convido a todos os nossos industriais a
serem protagonistas desse novo paradigma.
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EDITORIAL

Paulo Nóbrega
Gerente de Comunicação da FIEC
pmnobrega@sfiec.org.br

PLANTANDO IDEIAS,
SEMEANDO NOVOS
MODELOS
Rumemos juntos à
busca pelo novo,
pelo melhor! E o
façamos diariamente,
a cada simples e
corriqueiro ato”

O

s grandes fatos que marcam nosso tempo, assim como as mentes
brilhantes que se destacam ao longo da história, o fazem, antes de
tudo, pela capacidade de inovar, de transformar a realidade a partir
do que já está posto. E esse definitivamente não é um caminho fácil.
Essa transformação, claro, tem que despertar esperança, levar à praticidade, à exatidão, tem que respirar virtudes e apontar para dias melhores,
para práticas mais eficazes, sustentáveis e agregadoras. O movimento é
complexo e necessita empatia e reflexão, mas, sobretudo, demanda ação e
energia. Em certo momento, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, afirmou que “a mudança não acontecerá se nós esperarmos por
outra pessoa, ou se esperarmos por algum outro momento. Nós somos as
pessoas pelas quais esperávamos. Nós somos a mudança que buscamos.”
Então, rumemos juntos à busca pelo novo, pelo melhor! E o façamos diariamente, a cada simples e corriqueiro ato.
Nesta edição de sua Revista da FIEC veremos algumas ações que refletem essa plantação de ideias, de novos conceitos e modelos que buscam
uma ‘significante colheita da significação’. O trabalho do Sesi na formação
de jovens e adultos revela o poder da educação na vida das pessoas. Portas
que se abrem para uma outra vida. Assim como o programa Senai de ações
inclusivas, que trata de oportunidades, de novas perspectivas. O Hub de
Inovação do IEL é pura superação de desafios das empresas por meio da
tecnologia e do desenvolvimento de startups. Nada mais disruptivo.
O projeto de preservação da Fazenda Raposa, em Maracanaú, mostra a
união de parceiros em prol do reflorestamento, da educação ambiental e da
relevância hídrica. Portas que se abrem para a sustentabilidade.
Destaque também para a matéria de capa, que traz o lançamento do
programa de certificação ESG-FIEC, movimento pioneiro da Federação das
Indústrias do Estado do Ceará de atenção especial (e essencial) ao sustentável, ao social e à governança. À uma nova matriz de empresas voltadas para
obrigações comportamentais e sociais, a um mundo conectado, informado
e consciente, num caminho sem volta.
Vamos plantando, vamos semeando. Todos iremos colher.
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PANORAMA

IEL CEARÁ APRESENTA
RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO
DA METODOLOGIA DE GESTÃO
DA INOVAÇÃO NA EMPRESA
SABÃO JUÁ, EM JUAZEIRO
DO NORTE

FIEC PARTICIPA DA
SOLENIDADE DE ASSINATURA
DO MEMORANDO DE
ENTENDIMENTO COM
EMPRESA A SER INSTALADA NO
COMPLEXO DO PECÉM
No dia 15 de abril, a governadora Izolda Cela,
acompanhada do secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior,
e o presidente do Sindicato das Indústrias de
Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Ceará (Sindienergia-CE), Luis Carlos Queiroz,
representando o Presidente da Federação das
Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Ricardo
Cavalcante, assinaram novo Memorando de
Entendimento para a produção de Hidrogênio
Verde. A Empresa do grupo Comec, a Nexway,
vai produzir Hidrogênio Verde com intenção de
participar do pool de armazenamento de amônia, no futuro HUB de H2V, localizado no Porto
do Pecém. Participaram também da solenidade
o secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno;
o secretário executivo da Infraestrutura, Adão
Linhares; e os analistas da Sedet, Sérgio Araújo e
Constantino Frate.

12 | @sistemafiec

No dia 18 de abril, o Instituto Euvaldo Lodi
(IEL Ceará) realizou, em Juazeiro do Norte, um
evento de apresentação dos resultados da implantação de metodologia exclusiva de Gestão
da Inovação na empresa Sabão Juá. A implantação da metodologia teve início em setembro do
ano passado, com o objetivo de contribuir para a
transição da empresa para o ambiente da indústria 4.0, apoiando a sua transformação digital.
A ação integra o programa Núcleos de Apoio à
Gestão da Inovação para Transformação Digital,
o Nagi Digital, estruturado pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI) e pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com
apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com fins de
apoiar a gestão da inovação para a transformação
digital do setor produtivo em todo o país.

COM PATROCÍNIO DO SESI,
COPA FEST LEVA GINÁSTICA
RÍTMICA AO CFO

PRESIDENTE DA FIEC PRESTIGIA
GOVERNADORA IZOLDA CELA
E EX-GOVERNADOR CAMILO
SANTANA DURANTE SOLENIDADE
DE TRANSMISSÃO DE CARGO
No dia 2 de abril, o Presidente da Federação das
Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, participou, ao lado do vice-presidente André
Montenegro, da solenidade de transmissão de cargo
de Governador do Estado do Ceará, no Palácio da
Abolição. A nova Governadora, Maria Izolda Cela
de Arruda Coelho, que é Mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal
de Juiz de Fora (MG), graduada em Psicologia pela
Universidade Federal do Ceará (UFC) com Especialização em Gestão Pública pela Universidade Estadual
Vale do Acaraú (UVA), se propõe a dar continuidade
ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo agora
ex-Governador, Camilo Santana. Izolda Cela é agora,
a primeira mulher a ocupar o cargo de Governadora
na história do estado do Ceará.

Nos dias 1 e 2 de abril, o Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, foi palco
da Copa Fest. O evento de ginástica rítmica,
realizado pelo Instituto Bárbara Palomares,
teve patrocínio do Sistema FIEC, por meio
do SESI Ceará, e levou ginastas de 3 a 17 anos
ao maior ginásio esportivo do Brasil. Cerca
de 380 crianças e adolescentes participaram,
nos dois dias. O Serviço Social da Indústria
(SESI Ceará) levou ao CFO uma equipe com
profissionais de Educação Física e Nutrição,
com a oferta de serviços de avaliação de Índice de Massa Corporal (IMC), orientações sobre atividades físicas, orientação nutricional
e verificação de pressão arterial, não apenas
para as ginastas, mas para todas as pessoas
que compareceram ao evento.
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PANORAMA

PRESIDENTE DA FIEC
APRESENTA INSTALAÇÕES
DO SENAI JACARECANGA AO
PREFEITO DE FORTALEZA
E AO SECRETÁRIO DO
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO MUNICIPAL

MUSEU DA INDÚSTRIA BATE
RECORDE DE VISITAÇÕES
Um dos espaços de cultura mais importantes de Fortaleza, o Museu da Indústria também
sofreu os impactos da pandemia de Covid-19.
Mas, em março de 2022, recebeu uma excelente notícia: o equipamento bateu recorde no número de visitantes. 2.574 pessoas conferiram as
exposições, naquele mês. Segundo o gestor Luis
Carlos Sabadia, o relaxamento dos decretos de
isolamento social e a baixa no número de casos
de coronavírus influenciam no retorno do público. “Esse quantitativo expressa o novo momento
que estamos vivendo. Depois de um longo período, com a melhora nos indicadores da pandemia, famílias, professores e estudantes têm
buscado conviver nos espaços do Museu. Para
nós, é uma alegria imensa ver as crianças circulando no espaço, os estudantes se apropriando
das exposições e os turistas fascinados com esse
importante edifício histórico da cidade de Fortaleza. A cultura demonstra todo o seu potencial
de ação nas nossas vidas!”
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No dia 5 de abril, o Presidente da Federação
das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, e o Diretor do SENAI Ceará
e Superintendente do SESI Ceará, Paulo André
Holanda, apresentaram as instalações da sede
SENAI Jacarecanga ao Prefeito de Fortaleza,
José Sarto, e ao Secretário de Desenvolvimento
Econômico da Capital, Rodrigo Nogueira. A ação
fez parte da parceria desenvolvida entre a FIEC
e Prefeitura de Fortaleza, através do Programa
Fortaleza + Futuro, criado com o propósito de
possibilitar que jovens tenham acesso a cursos
de capacitação profissional do SENAI-CE. Além
dos citados, esteve presente ainda o Superintendente de Relações Institucionais da FIEC, Sérgio Lopes.

RICARDO CAVALCANTE RECEBE
DIRETOR E GERENTE REGIONAL
DA WHITE MARTINS

FIEC SEDIA EVENTO
SOBRE OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTOS EM
EMPRESAS NORDESTINAS
No dia 26 de abril, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) recebeu o
evento + Investimento Nordeste, uma realização da Four+ Investment Bank, em parceria com o Hub de Inovação do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) e a Super Job Ventures. O
objetivo do evento foi divulgar oportunidades
de investimento em startups e empresas tradicionais nordestinas, além de disseminar
informações sobre o investimento em venture capital. Conhecido também como capital
de risco, o venture capital é um tipo de investimento com o objetivo de capitalizar empresas de pequeno e médio portes com grande
potencial de crescimento no mercado.

No dia 6 de abril, o Presidente da Federação
das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, recebeu Guilherme Ricci e Norton Schnaider, Diretor de Negócios e Gerente
Regional da White Martins, consecutivamente.
Durante a reunião, na Casa da Indústria, foram
abordadas as oportunidades da implementação
do Hub do Hidrogênio Verde e a nova unidade
industrial da White Martins / Linde em Maracanaú, que terá mil metros quadrados de área
e investimentos de R$ 70 milhões. Além disso,
os gestores convidados ficaram entusiasmados
com o Observatório da Indústria da FIEC, o qual
demonstraram interesse na contratação do serviço e que farão futura visita para conhecer as
instalações do equipamento.
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PANORAMA

PRESIDENTE DA FIEC PARTICIPA
DA SOLENIDADE DE ENTREGA
DA MEDALHA IRACEMA 2022

SESI CEARÁ REALIZA
MAIS DE 150 EXAMES DE
AUDIOMETRIA, EM PARCERIA
COM HOSPITAL LEONARDO
DA VINCI
Durante quase 4 meses, o SESI Ceará atuou
em conjunto com o Hospital Leonardo Da
Vinci, disponibilizando sua unidade móvel de
audiometria para ajudar no atendimento de
pacientes à espera de exames necessários para
a realização de cirurgias eletivas. Segundo a
Coordenadora de Serviços da Clínica SESI Parangaba, Sarah Patrício, a unidade móvel foi
cedida gratuitamente, por meio de um contrato de comodato, e começou a atender no dia 3
de dezembro de 2021, encerrando a parceria no
último dia 31 de março de 2022. “Ao todo, foram
mais de 150 exames audiométricos realizados.
Essa parceria foi muito importante, entre o Governo do Estado e o Sistema FIEC, na pessoa do
doutor Paulo André Holanda e do Presidente
Ricardo Cavalcante, para realizar o diagnóstico
e dar apoio às pessoas que não tinham acesso
a esses exames. A unidade móvel conseguiu
atender pacientes de Fortaleza e de municípios
circunvizinhos, como Caucaia”, afirmou.
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O presidente da Federação das Indústrias
do Estado do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante,
participou da solenidade de entrega da Medalha Iracema 2022, realizada dia 13 de abril, no
Teatro São José. Neste ano, o Prefeito de Fortaleza, José Sarto, homenageou com a medalha
o Ex-Governador Camilo Santana, o Instituto
da Primeira Infância (Iprede) e os servidores
da saúde da capital. Esta é a 5ª edição da maior
honraria do Poder Executivo Municipal, que é
celebrada na data de aniversário de 296 anos
de Fortaleza.

SESI CEARÁ REALIZA 28
MIL TESTES DE COVID, EM
PARCERIA COM GOVERNO
DO ESTADO

CEARÁ CRESCEU 98% EM
IMPORTAÇÕES E 26% EM
EXPORTAÇÕES NO PRIMEIRO
TRIMESTRE DO ANO
O Centro Internacional de Negócios (CIN),
da Federação das Indústrias do Estado do
Ceará (FIEC), divulgou a edição do primeiro
trimestre do Ceará em Comex. O estudo de
inteligência comercial faz um panorama do
Comércio Exterior do Ceará, apresentando
análises das exportações e importações cearenses por estado, município, setor, produtos, país de destino/origem e modal. De
acordo com a publicação, as exportações cearenses ultrapassaram US$ 549,8 milhões
(FOB), entre janeiro e março, o que corresponde a um crescimento de 26,4%, colocando o Ceará na posição de 4º estado exportador do Nordeste e 16º do Brasil.

No dia 11 de abril, o SESI Ceará encerrou
as operações dos Centros de Testagem de
Covid-19, fruto de uma parceria entre a Federação das Indústrias do Estado do Ceará
(FIEC) e do Governo do Estado, por meio da
Secretaria Estadual de Saúde (SESA). Ao todo,
nos três meses de atividades, nas seis unidades do SESI, foram realizados 27.939 testes
de Coronavírus. Esta parceria foi iniciada no
dia 10 de janeiro, por meio do Presidente da
FIEC, Ricardo Cavalcante, e envolveu 93 profissionais, exatamente no período em que o
Ceará enfrentou a terceira onda de Covid-19,
junto com uma epidemia de Influenza. As
duas doenças virais têm sintomas parecidos,
o que elevou a procura de pessoas por centros
de testagem.
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NOSSO JEITO
FIEC DE SER
RECRUTAR AS PESSOAS CERTAS, ENGAJADAS E COM VALORES
ALINHADOS COM A INSTITUIÇÃO FAZ TODA A DIFERENÇA EM UM
MERCADO CADA VEZ MAIS COMPETITIVO

Manuela Serpa
Jornalista do Sistema FIEC
mcserpa@sfiec.org.br

E
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m uma corporação com mais de 1.500
colaboradores, evoluir em práticas que
modernizem a gestão de pessoas, tornando-as estratégicas e automatizando seus processos, é o foco dos programas internos
da Gerência de Recursos Humanos (GERHU) da
Federação das Indústrias do Estado do Ceará
(FIEC). O olhar moderno e inovador do RH da
FIEC não está focado somente em seu quadro
de funcionários, mas também em possíveis futuros colaboradores.

“As Práticas de Recrutamento e Seleção do SFIEC
perpassam por várias dimensões do Programa RH
com Você. Na Dimensão Evoluirh, desenvolvemos
um site, no qual o candidato adquire informações
rápidas e precisas sobre a Instituição, sua História,
valores, missão, competências, além de certificar-se
sobre as vagas oferecidas, os benefícios e vantagens
de ser um colaborador FIEC. No aspecto eﬁciência em Sistemas e Processos para Transformação
Digital, adquirimos um sistema integrado aos procedimentos de Requisição, Recrutamento, Seleção,
Documentação, Admissão e Integração com a Folha
de Pagamento, o que possibilitou maior celeridade e
valor agregado para o negócio”, explica o analista de
Recursos Humanos, Joel Santiago.

Equipe do RH: Iara Gomes Aragão, Tainar Sousa Moura, Joel Alisson Santiago e Edmara Soares Galdino
18 | @sistemafiec
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Marcos Antônio do Nascimento,
Coordenador de Infraestrutura e
Suporte da Gerência de Tecnologia
da Informação (GETIC)

Ainda de acordo com Joel, vários outros
critérios são levados em conta. Dentro da
Dimensão Cuidarh, os recrutadores têm a
atenção de alinhar o perfil e as expectativas
do candidato com o gestor da área, a fim de
garantir agilidade e exatidão na contratação. Já na Dimensão Avaliarh, o aspirante ao
cargo é apreciado nos aspectos Escolaridade, Experiência, Conhecimentos Técnicos e
Habilidades Comportamentais inerentes à
estratégia do Sistema.
O processo seletivo também rege as diretrizes contidas nas Resoluções 01/2009
do Conselho Nacional do SESI e 374/2009
do Conselho Nacional do SENAI, além de
seguir princípios da publicidade, igualdade,
impessoalidade, moralidade e finalidade.
“Nossa missão é ser parceiro das áreas de
negócio buscando os melhores profissionais
que contribuam com o desenvolvimento dos
seus setores de atuação, engajados e com
valores em linha com a instituição. Nossos
valores são pautados na Integridade, Honestidade, Imparcialidade, Confiança, Inovação
e Alta Performance”, diz o analista.
Além de Joel Santiago, a equipe de Recrutamento e Seleção é composta pelas assistentes Iara Gomes, Edmara Soares e Tainar Moura. “O engajamento do nosso time
faz com que o núcleo busque a parceria
constante com as áreas, tornando o processo seletivo mais atrativo e ágil, na escolha
de bons profissionais. Fazemos questão que
os candidatos conheçam nossas práticas de
RH e encantem-se ainda mais com Nosso
Jeito FIEC de Ser”, salienta Iara Gomes.
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Wellington Uchoa Santos,
Analista de Infraestrutura
de TI II (GETIC)

“O processo foi totalmente
interativo. Pela plataforma,
consegui ver o histórico
detalhado do recrutamento,
pendências e as próximas etapas.
Enviei toda a documentação de
admissão pelo portal até o prazo
estipulado. Pude fazer tudo com
calma, sem necessidade de realizar
fotocópias e precisar me dirigir à
empresa. Tudo isso integrado ao meu
e-mail pessoal”

Hoje conseguimos realizar o
processo em muito menos tempo. As
etapas que compõem a contratação
de um novo colega - triagem, prova
de conhecimentos específicos,
prova prática, avaliação de
potencial, entrega da documentação
comprobatória e entrevista, - estão
muito mais ágeis, e conseguimos
acompanhar mais de perto e com
mais automação"

Sistema mais fluido
Para o Coordenador de Infraestrutura e
Suporte da Gerência de Tecnologia da Informação (GETIC), Marcos Antônio do Nascimento, a criação de um sistema integrado
trouxe fluidez para a contratação de novos integrantes para o seu time. “Hoje conseguimos
realizar o processo em muito menos tempo.
As etapas que compõem a contratação de um
novo colega - triagem, prova de conhecimentos específicos, prova prática, avaliação de
potencial, entrega da documentação comprobatória e entrevista, - estão muito mais ágeis,
e conseguimos acompanhar mais de perto e
com mais automação”, afirma.
Para quem foi contratado recentemente,
em janeiro de 2022, o caso do Analista de Infraestrutura de TI II, Wellington Uchoa Santos, graduado em Redes de Computadores e
pós-graduando em Projetos de Rede e Computação em Nuvem, foi uma nova experiência.
“O processo foi totalmente interativo. Pela
plataforma, consegui ver o histórico detalhado do recrutamento, pendências e as próximas etapas. Enviei toda a documentação de
admissão pelo portal até o prazo estipulado.
Pude fazer tudo com calma, sem necessidade
de realizar fotocópias e precisar me dirigir à
empresa. Tudo isso integrado ao meu e-mail
pessoal”, ressalta Wellington.

PILARES DO
PROGRAMA DE
RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO DO SFIEC
 Transparência em todo o processo seletivo;
 Imparcialidade com os







candidatos participantes;
Comunicação direta e personalizada por
meio de dois canais de informações (e-mail e
portal do candidato);
Indiscriminação de candidatos seja
por idade, sexo, identidade de gênero, cor,
raça, religião, aspectos sociais, orientação
sexual ou qualquer outro aspecto que
seja discriminatório;
Agilidade nas etapas que compõem o
processo seletivo;
Inovação baseada na busca incessante pela
alta performance.

NÚMEROS
Novo Sistema de Recrutamento em Números*

9.626
166
15

currículos
Volume de triagem realizada

seleções
Quantitativo de processos seletivos fechados

dias úteis
Tempo médio para finalização dos processos seletivos

* Números de janeiro a abril de 2022

SERVIÇO
PARA SABER MAIS ACESSE O
QR-CODE AO LADO
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O TEMPO DA
LIBERDADE
E A LIBERDADE
DO TEMPO
Fernando Monteiro, aluno EJA no IPPOO II
22 | @sistemafiec
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CASAS DA INDÚSTRIA [ SESI ]

A EDUCAÇÃO TEM SIDO A PRINCIPAL FERRAMENTA DE MUDANÇA
DE FOCO PARA DETENTOS DO SISTEMA PRISIONAL DO CEARÁ. POR
MEIO DOS ESTUDOS, ELES CONSEGUEM REDUZIR O TEMPO DE PENA E
TORNAR REALIDADE O SONHO DA RESSOCIALIZAÇÃO
Richell Martins
Jornalista do Sistema FIEC
rmaoliveira@sfiec.org.br

V

inte e dois anos. São mais de oito mil dias.
Tempo suficiente para testemunharmos
grandes acontecimentos, em todo o planeta. Pense no que vimos, nos últimos
22 anos: o ataque às Torres Gêmeas; a descoberta de
água salgada em Marte; a morte de um chefe católico e
a renúncia de seu sucessor, para dar lugar à eleição do
primeiro papa lationamericano; diversas guerras civis
e militares; a criação de novos países; cinco Copas do
Mundo de futebol; a evolução da tecnologia dos smartphones, das conectividades e da Ciência; o primeiro
voo espacial civil para fora da Terra; uma pandemia
com milhões de mortos. Tempo suficiente para um
homem que cometeu crimes ser preso, julgado e
condenado, e viver a maior transformação de sua
vida, dentro da prisão.
Fernando Monteiro, 46 anos, natural de Uberlândia (MG). Desde 2000, está recolhido do convívio social, por ter sido condenado pela justiça. Até 2014, ele
estava em um presídio em Brasília (DF). Em seguida,
foi preso no Ceará, onde está, desde então. São mais de
duas décadas encarcerado, sem poder testemunhar a
evolução do mundo, fora das paredes das penitenciárias. Há pouco tempo, está em regime semiaberto.
Mas foi justo neste ambiente de clausura que Fernando viu surgirem as mais significativas oportunidades
das últimas décadas. “A vida foi me levando por caminhos em que eu me desencontrei do conhecimento.
Mas, em 2019, eu entendi que tinha uma janela aberta.
Então, resolvi estudar e concluir o Ensino Médio. Paralelamente a isso, fiz dois cursos: um de costura industrial e um de informática, manutenção de computadores. Em 2020, fiz um teste e já comecei a trabalhar
para uma empresa de confecção de roupas, durante o
dia, e continuei estudando à noite. Através do SESI, eu
pude me preparar para fazer o ENEM e, por último, ganhei uma bolsa de estudos para fazer Administração
de Empresas”, conta. Assim, em poucas palavras, ele
resume aquilo que, na verdade, é uma ruptura extraordinária e que levou bastante tempo para acontecer.

A vida foi me levando por caminhos
em que eu me desencontrei do
conhecimento. Mas, em 2019, eu
entendi que tinha uma janela aberta.
Então, resolvi estudar e concluir o
Ensino Médio.”

A história não é tão simples. O detento precisou passar mais de 15 anos no sistema carcerário
para ver, enfim, uma esperança concreta de mudança pessoal. Foi quando a Secretaria Estadual
da Administração Penitenciária (SAP) fechou parceria com o SESI Ceará para oferecer aos internos
do sistema prisional a oportunidade de concluir os
ensinos Fundamental e Médio, através da Nova EJA
- Educação de Jovens e Adultos. Fernando fez tanta
questão de estudar que, de fato, sua conquista mais
recente foi participar do Exame Nacional do Ensino
Médio para pessoas privadas de liberdade, o ENEM
PPL, e conseguir, através do Programa Universidade
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para Todos (ProUni), uma bolsa integral para cursar Administração de Empresas em uma faculdade
particular. Por causa disso, ele foi transferido do
Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco
Damasceno Weyne (CEPIS) para o Instituto Penal
Professor Olavo Oliveira II, o IPPOO 2. Se, para estudantes regulares das escolas públicas, já é bem difícil alcançar este feito, imagine para um detento que
havia parado os estudos para ingressar no crime.
Agora, Fernando assistirá às aulas da faculdade de dentro do IPPOO 2. Para que isso fosse realidade, a SAP disponibilizou um laboratório de
informática com computador ligado à internet e
um perfil de acesso, através do qual ele será monitorado e incentivado a concluir o Ensino Superior.
Vontade ele tem - e muita. “Depois que eu terminar
essa faculdade, quero tentar um mestrado e um
doutorado - e sei que eu vou conseguir.”, diz ele,
sem pestanejar.
O coordenador de Educação da SAP, Rodrigo
Moraes, destaca a importância da parceria com o
Serviço Social da Indústria do Ceará. “A parceria
com o SESI tem um diferencial porque utiliza a
Nova EJA, que tem como foco o reconhecimento
de saberes. Então, aquele detento que já tem conhecimento adquirido, ao longo da vida, o SESI
reconhece e pode certificá-lo em determinadas
áreas, ficando ao interno apenas as áreas que lhe
faltam - isso acelera o processo. Para uma pessoa
que está privada de liberdade, tudo o que se quer é
que o tempo passe mais rápido.”
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E o tempo de prisão de Fernando, graças aos estudos, está sendo reduzido. Ele é beneficiado pelo artigo
126 da chamada Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84),
que permite ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a remissão do tempo de
prisão, pelas seguintes regras: a cada 12 horas de frequência escolar, é reduzido um dia de cumprimento de
pena; a cada três dias trabalhados, é remido um dia; se
concluir o Ensino Fundamental, Médio ou Superior,
enquanto está preso, o detento tem direito a um terço
do tempo estudado convertido em redução da pena.
Além disso, por cada livro lido, ele recebe quatro dias
a menos de prisão. “Eu tenho mais de cinquenta livros
lidos e isso já me deu seis meses de remissão de pena.
Nada pode tirar de mim o conhecimento que eu estou
adquirindo!”, diz ele, com orgulho.

A parceria com o SESI tem um diferencial
porque utiliza a Nova EJA, que tem como
foco o reconhecimento de saberes. Então,
aquele detento que já tem conhecimento
adquirido, ao longo da vida, o SESI
reconhece e pode certificá-lo em
determinadas áreas, ficando ao interno
apenas as áreas que lhe faltam .”
Rodrigo Moraes, coordenador de Educação da SAP

O SESI Ceará tem um papel fundamental, em
todo este processo, desde o início da escolarização desses jovens e adultos que estão presos, até
o incentivo ao ingresso no Ensino Superior. “Com
metodologia diferenciada, o SESI desenvolve uma
proposta flexível em que é possível ao estudante
conciliar a jornada de trabalho com os estudos, resolver problemas complexos aplicáveis ao cotidiano, propor soluções, desenvolver sua autonomia e
as competências para o século XXI, bem como dar
continuidade à sua vida acadêmica e progressão
profissional. A parceria com a SAP é outra frente
de atuação do SESI que tem nos permitido contribuir, de forma efetiva, para a escolarização de
pessoas privadas de liberdade, podendo, a partir
da certificação, traçar novos rumos com vistas à
sua ressocialização”, afirma a gerente de Unidade
de Educação do SESI Ceará, Ana Paula Pinho.
E Fernando, agora universitário, abraçou com
tanta força este novo rumo que, durante nossa entrevista, colocou força na voz para dizer, convicto: “Eu
não quero mais o crime porque a educação mudou a
minha vida. Enquanto eu estiver com vida, vou continuar lutando pelos meus sonhos.” E, como diz a
canção de Milton Nascimento e Lô Borges, os sonhos
não envelhecem.

Com metodologia diferenciada, o SESI
desenvolve uma proposta flexível em
que é possível ao estudante conciliar
a jornada de trabalho com os estudos,
resolver problemas complexos
aplicáveis ao cotidiano, propor
soluções, desenvolver sua autonomia
e as competências para o século XXI,
bem como dar continuidade à sua vida
acadêmica e progressão profissional .”
Ana Paula Pinho, gerente de Unidade de Educação do SESI Ceará

Nem todo mundo sabe que o fruto do cajueiro
não é o caju, mas a castanha. Essa informação já foi
uma surpresa também para a Juliana Holanda, de
41 anos, que trabalha como auxiliar de produção na
Resibras, uma empresa de produção de castanhas,
em Fortaleza.
Ela é uma entre os funcionários que decidiram
retomar os estudos, mesmo adultos, aproveitando
a parceria da empresa com o SESI. Isso porque
Juliana. mãe de três filhos, havia largado a escola,
ainda no segundo ano do Ensino Fundamental,
quando descobriu a primeira gravidez. “Eu me
interessei mais em estudar para ajudar os meus
filhos, nas atividades escolares deles, e por mim
também. Eles mesmos me incentivaram muito!
Em seis meses, eu consegui concluir o Ensino Médio, durante a pandemia. Estou muito feliz com o
meu diploma”, disse ela, com um sorriso no rosto.
Os planos, agora, são de fazer um curso na área
da Informática.
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O fruto da educação

O projeto nasceu de um grande e constante
desejo que a gente tem de poder agregar
e transformar realidades na vida dessas
pessoas. Você tira várias pessoas da
escuridão, já que viver sem saber ler e
escrever é viver às cegas.”
Rone Assis, coordenador de Recursos Humanos da empresa
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A Resibras, localizada no bairro Barra do Ceará, tem
uma parceria longeva com o SESI, que já dura 9 anos.
Ao todo, através do programa de Educação de Jovens e
Adultos, já concluiu 14 turmas formadas por funcionários, totalizando 415 estudantes diplomados. Segundo o
coordenador de Recursos Humanos da empresa, Rone
Assis, a escolarização dos colaboradores é uma missão
institucional. “O projeto nasceu de um grande e constante desejo que a gente tem de poder agregar e transformar
realidades na vida dessas pessoas. Você tira várias pessoas da escuridão, já que viver sem saber ler e escrever
é viver às cegas. Além disso, é nosso papel estimular a
capacidade de sonhar. E cada professor do SESI tem um
dom de ensinar tão grande que potencializa todo esse
estímulo que a gente dá”, afirma ele.
O caso do Martônio Alexandre Magalhães, de 34
anos, também chama a atenção. Ele é natural de Itapipoca, na região norte do Ceará; veio para Fortaleza, atrás
de emprego. Mas, com apenas o Ensino Fundamental incompleto, encontrou muitas dificuldades. Há sete anos,
ele trabalha na Resibras, onde encontrou a oportunidade de ingressar e concluir os ensinos Fundamental e
Médio, e, hoje, é supervisor de produção. “Minha família
tem muito orgulho de mim. Para quem não tinha estudo, ter concluído os estudos é uma vitória. Sou pai de
duas filhas, tenho uma esposa, mas, mesmo trabalhando o dia todo, eu consegui estudar!”, diz ele.
Para profissionais como Juliana e Martônio, investir em conhecimento é um passo muito importante
rumo ao sucesso na carreira. Como disse Rone, a capacidade de sonhar vira realidade. É como plantar a
semente da educação e poder colher um futuro melhor.
Com determinação e brilho no olhar, alguém
duvida da jornada cada vez mais exitosa que esses
profissionais-estudantes terão? Difícil imaginar o contrário. A nós, cabe desejar sucesso!

Minha família tem muito orgulho de
mim. Para quem não tinha estudo, ter
concluído os estudos é uma vitória.
Sou pai de duas filhas, tenho uma
esposa, mas, mesmo trabalhando o
dia todo, eu consegui estudar!”
Martônio Alexandre Magalhães, supervisor de
produção na Resibras

Eu me interessei mais em estudar para
ajudar os meus filhos, nas atividades
escolares deles, e por mim também.
Eles mesmos me incentivaram muito!
Em seis meses, eu consegui concluir o
Ensino Médio, durante a pandemia.”
Juliana Holanda, auxiliar de produção na Resibras
Henrique Castro, RH na fábrica Resibras
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Primeira turma feminina ferroviárias transnordestina

PROGRAMA
SENAI DE AÇÕES
INCLUSIVAS

PROMOVE DIGNIDADE A QUEM UM
DIA FOI CONSIDERADO EXCLUÍDO
SENAI CEARÁ ESTÁ PREPARADO PARA RECEBER PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA EM SUAS ESCOLAS
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André Alencar
Jornalista do Sistema FIEC
ahalencar@sfiec.org.br
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tingir o nível de plena igualdade social
pode até nos parecer uma meta ousada
e distante do nosso árduo cotidiano,
mas para que continuemos firmes em
nossos propósitos, aí vem uma boa notícia: vários
cases do Programa SENAI de Ações Inclusivas (PSAI)
estão trazendo a merecida dignidade a milhares de
famílias cearenses. Vamos começar falando sobre o
Mário, de 23 anos, morador da periferia de Fortaleza
e que preferiu não ter sua imagem revelada por hoje
fazer uso de uma tornozeleira eletrônica.
A história dele não é muito diferente da de tantos
jovens envolvidos, em algum momento da vida, com o
nefasto mundo do crime. A diferença é que a oportunidade bateu à porta dele e aí resolveu agarrá-la. Depois
de passar três anos preso, por tráfico de drogas, Mário
foi beneficiado pela progressão de regime semiaberto
e, desde então, passou a integrar a equipe de serviços
gerais da Coordenadoria de Inclusão Social Secretaria
de Administração Penitenciária do Governo do Estado
(CISPE). “Sou muito grato pela oportunidade. A sociedade nos exclui e nós não temos chances, enquanto
estivermos com tornozeleira”, lamentou Mário.
O jovem faz parte da terceira turma do curso profissionalizante de pedreiro de alvenaria.
A exemplo dele, outros cem egressos do sistema
penitenciário estão se formando em cursos oferecidos pelo Programa Pronatec Prisional – ação

que se enquadra no PSAI. uma das ações do PSAI.
“É uma grande prestação poder dar essa resposta à sociedade. Momento em que o SENAI Ceará
se fortalece enquanto instituição”, conta de forma
orgulhosa Régia Sousa, Coordenadora Pedagógica
do SENAI Jacarecanga.
Régia tem reais motivos para continuar trilhando o caminho da ressocialização. Afinal, o trabalho segue uma linha lógica. Vejam só: enquanto o
Pronatec Prisional, com pouco mais de um mês de
criação, vai se expandindo para fora da cadeia; no
sentido inverso, os internos estão vislumbrando a
chance de novos horizontes no ‘Sou Capaz’ - outro
projeto social do PSAI, promovido, há dois anos,
em uma parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), do Governo do Estado. As
vagas são oferecidas nos cursos de modalidades de
Iniciação Profissional, além de outros diversos segmentos tecnológicos. Desde então, 12 mil internos
foram qualificados.
Reinserção social, na verdade, foi, é e sempre será sinônimo de boas surpresas. O SENAI
Ceará está preparado para receber pessoas com
deficiência em suas escolas em mais uma iniciativa do PSAI. O estudante Nilson Januário Mendes,
de 29 anos, cadeirante, voltou aos estudos com o
curso de Corte e Costura promovido pelo SENAI
em parceria com a Prefeitura de Fortaleza. “A força
de vontade me fez vir assistir às aulas, mesmo em
dias de muita chuva”, conta com orgulho. No ano
passado, o PSAI atendeu 829 pessoas com algum
tipo de deficiência.

Programa Emprega Mais - turma de eletricistas mulheres

@sistemafiec | 29

FOTO RAYANE MAINARA

CASAS DA INDÚSTRIA [ SENAI ]

Annette de Castro, líder do Grupo Mulheres do Brasil

Parceria com o Grupo
Mulheres do Brasil
Outro programa que atuamos é o ‘Mulheres do Brasil’ presente em vários estados, entre
eles, o Ceará, onde contou com o apoio do PSAI
em um programa de capacitação profissional
para pessoas em situação de vulnerabilidade
social, que foram acolhidas pela Comunidade
Terapêutica Grão de Mostarda, sob a liderança
da CEO da Mallory, Annette de Castro.

A atuação do PSAI atende a vários tipos de público
e um projeto tem despertado a atenção de todos pelo
ineditismo. Quinze mulheres iniciaram, em setembro
do ano passado, o curso de eletricista de manutenção
ferroviária na ferrovia Transnordestina Logística, em
parceria com o SENAI Ceará. “A iniciativa a partiu da
própria empresa e a gente considera significativa por ser
a primeira turma só com mulheres, em uma profissão
tradicionalmente ocupada por homens”, conta Rafael
Oliveira, analista de educação do SENAI Barra do Ceará.
E os projetos do PSAI não param por aqui. O SENAI
Ceará foi um dos vencedores do edital DORITOS®. A
campanha celebrou o direito de liberdade da comunidade ao incluir pessoas LGBTQUIA+ na sociedade. “A
participação do SENAI Ceará no projeto Doritos foi um
sucesso, pois foram criados dois cursos, o de beachwear, onde temos um mercado gigante em nosso estado
e o de costura em lingerie, onde o Ceará é o segundo
maior fabricante do Brasil”, afirma João Giffoni, gerente da unidade operacional do SENAI Parangaba.
Todos esses exemplos se baseiam em estratégias de
ESG, que hoje não podem mais ser deixadas de lado pela
sociedade. “Nas diversas ações que nós realizamos aqui no
Ceará, nosso intuito é sempre estarmos prontos para que
essa inclusão chegue até a indústria e que, assim, possamos prestar esse serviço para a sociedade”, complementa
Sônia Parente, gerente de Educação do SENAI Ceará.
Sim, a igualdade plena pode até ser uma utopia,
mas o SENAI Ceará segue determinado a fazer a parte dele e promover inclusão, por meio de capacitação
de qualidade. E essa transformação já começou!
FOTO RAYANE MAINARA

Cristiane Holanda, gestora da Compaz

Lugar de mulher é onde ela quiser

PSAI SENAI e grupo Mulheres do Brasil na comunidade Grão de Mostarda
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TRANSFORMANDO
IDEIAS EM
SOLUÇÕES PARA
A INDÚSTRIA
O HUB DE INOVAÇÃO DO IEL CEARÁ TEM FEITO A DIFERENÇA NO
DESENVOLVIMENTO DE STARTUPS CUJAS IDEIAS E TECNOLOGIAS CONTRIBUEM
PARA A INOVAÇÃO E A SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS DAS EMPRESAS
Bárbara Holanda
Jornalista do Sistema FIEC
bhbezerra@sfiec.org.br

O

empreendedor Bruno Queiroz, antes
de fundar a startup Smart Gears, trabalhou em diversas indústrias e ao longo
de sua jornada profissional na área de
TI percebeu um gap no processo produtivo, comum
a boa parte das empresas: a falta de controle sobre
a produção. Bruno sabia como resolver o problema,
mas a ideia não passava de uma ideia.
Foi então que em setembro de 2020 ele se
inscreveu no edital de pré-incubação do Hub de
Inovação do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará)
na intenção de tirar a ideia do papel e, para sua
surpresa, foi aprovado. Teve início ali uma jornada acelerada de evolução que possibilitou que
hoje, menos de dois anos depois do início desse
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processo, a solução criada por ele já seja adotada por diversas indústrias, entre elas a Mallory,
por exemplo.
Para chegar a esse patamar, a Smart Gears
passou por uma trilha personalizada de capacitações e mentorias com especialistas, que forneceu toda a orientação necessária para que a startup pudesse amadurecer, de forma acelerada, a
ideia e modelar o negócio, contando com toda a
infraestrutura do Hub e a expertise do IEL Ceará.
“A gente evoluiu de zero a cem. Chegamos em
um estágio embrionário no Hub e a ideia pela ideia
qualquer um pode ter. Mas o que vale é a prática,
é tirar o negócio do papel. O Hub foi vital para a
existência da nossa startup. Contribuiu muito na
formatação do nosso negócio, na criação de valores competitivos e no desenvolvimento dos nossos
processos. A gente conseguiu melhorar muito tanto o produto quanto o conceito, a operação em si da
startup com o apoio do IEL”, frisa Bruno.

FOTO RAYANE MAINARA

IEL Ceará, Hub de inovação

Para o empreendedor, o Hub do IEL trouxe
conhecimento e negócios para a startup e o grande diferencial, na opinião dele, são as conexões
geradas. Não só com os mentores e com os empreendedores de outras startups, mas também
com o mercado. “A nossa startup é totalmente
focada na indústria e o Hub, por estar ligado ao
IEL, que faz parte do Sistema FIEC, está na Casa
da Indústria. Então, para nós, isso significa que
a gente fica mais próximo às indústrias, aos nossos clientes. Por isso, não poderia existir melhor
parceiro”, observa.
Bruno acrescenta que a solução da Smart Gears foi apresentada para várias empresas e sindicatos através do Hub. “Essa parceria também nos
permitiu a participação no programa de Transformação Digital, em que a gente vai conseguir entregar valor para 25 indústrias dos mais variados
tipos de porte, em Juazeiro do Norte, Morrinhos e
Fortaleza”, informa.

Automatização
A Smart Gears atua na automatização de
todo controle de produção de indústrias por

meio da integração de um hardware IoT (Internet das coisas) e um software baseado nas premissas da Indústria 4.0. Com essa tecnologia, é
possível realizar análises de dados com auxílio
de Inteligência Artificial, gerando métricas e
relatórios sobre a quantidade de produtos fabricados, o tempo médio de produção, as paradas
dos equipamentos, os modelos preditivos de
produção e a performance, tudo entregue em
tempo real. Todas essas informações permitem
que a indústria eleve a sua produtividade e reduza custos.
De acordo com Bruno, muitas indústrias têm
problemas em obter dados de produção, já que,
muitas vezes, é utilizado um processo manual.
“Geralmente, um funcionário da indústria conta, de forma manual, a produção e os números
vão para o papel, depois para a planilha, depois
para o sistema. Com todos esses processos, o
cenário fica mais propício para diversos problemas e transtornos. O software vem para que
o caminho se torne o mais assertivo possível,
agilizando a tomada de decisão e a resolução de
problemas”, destaca.
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Fábio Braga, head do Hub de Inovação do IEL

Inovação e transformação digital
A Smart Gears é apenas um exemplo de como
o Hub de Inovação do IEL Ceará vem conseguindo
conectar boas ideias à indústria cearense. Desde
que foi lançado, em setembro de 2020, com a chancela Programa de Inovação Industrial do Sistema
FIEC (P2I), desenvolvido pela Diretoria de Inovação
e Tecnologia da FIEC, e com o apoio do Sebrae, o
Hub do IEL serve de espaço para empreendedores e
startups criarem negócios, trocarem conhecimento
e acelerarem a transformação de ideias em soluções
inovadoras para empreendimentos industriais.
Mesmo tendo iniciado suas atividades em
plena pandemia, os dois primeiros anos do Hub
estão sendo marcados por uma atuação muito intensa, com a realização de programas de
pré-incubação, pré-aceleração, eventos com temáticas diversas (como gamificação e investimento anjo) e outras ações voltadas à aceleração
de startups e à geração de negócios.
No primeiro edital, lançado em setembro de
2020, 30 ideias dos mais diversos tipos de ativida-
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des foram selecionadas para receber capacitação e
orientação de uma rede de mentores e especialistas.
A continuidade da trilha de desenvolvimento dessas ideias veio em agosto de 2021 com o programa
Pré-Acelera, quando o Hub do IEL mergulhou de
vez no ecossistema de inovação com a oferta de estrutura física, metodológica e benefícios diferenciados para as startups. Doze projetos ou startups em
fase de validação ou em fases mais avançadas participaram do programa, que seguiu até maio de 2022.
Para que os projetos pudessem evoluir e se
tornarem negócios inovadores e sustentáveis, o
Hub do IEL utilizou metodologias exclusivas para
o refinamento dos modelos de negócios e atuou
com ciclos curtos, porém intensos, de capacitação, mentorias com especialistas que atuam em
programas de inovação do ecossistema local e
nacional e acompanhamento dos projetos, a fim
de levá-los ao estágio de validação ou pivotagem,
além do acesso a mercado. Vale lembrar que uma
versão do Pré-Acelera também foi lançada no Cariri, beneficiando 13 projetos da região.

Bruno Queiroz, empreendedor

A superintendente do IEL Ceará, Dana Nunes, afirma que desde a criação do Hub o IEL
Ceará vem trabalhando no intuito de fortalecer o
ecossistema de inovação cearense e desenvolver
o setor. “A nossa ideia é somar a todos atores que
pensam e respiram a inovação, mas que também
possamos ir muito além, ajudando as nossas indústrias a trabalhar a evolução dessas ideias e
incentivando essas ideias sempre numa visão de
negócio, porque mais importante do que gerar
uma ideia, é transformá-la em um negócio”, diz
a superintendente.
O head do Hub de Inovação do IEL, Fábio Braga, avalia que ao longo de quase dois anos o Hub
conseguiu realizar grandes entregas e que diversas startups conseguiram avançar, gerando excelentes resultados, o que leva o Hub a desenvolver
um novo produto, que será lançado em breve.
Trata-se do Impulse - prateleira de soluções do
Hub de Inovação do IEL Ceará, que irá entregar à
indústria um portfólio exclusivo de soluções em
transformação digital, desenvolvidas ou prospectadas pelo Hub, prontas para gerar negócios
e conexões de alto impacto nos resultados das
empresas, de maneira simples e rápida.
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“A gente evoluiu de zero a cem.
Chegamos em um estágio embrionário
no Hub e a ideia pela ideia qualquer
um pode ter. Mas o que vale é a prática,
é tirar o negócio do papel. O Hub foi
vital para a existência da nossa startup.
Contribuiu muito na formatação do
nosso negócio, na criação de valores
competitivos e no desenvolvimento dos
nossos processos.”

IEL Ceará, Hub de inovação

“O Hub se coloca como uma bancada de desenvolvimento de ideias, de aceleração, de inovação
dentro das indústrias. Nosso papel é criar uma ambiência para que essa inovação aconteça. Nem sempre é fácil porque o ambiente de inovação é bastante
complexo. Lidamos com a linguagem que o empresário precisa entender, com a linguagem que a startup fala e também com a linguagem da Academia e
suas especificidades. Nosso papel, enquanto Hub,
é fazer o meio de campo entre esses atores, falando
uma linguagem que une todos”, afirma Fábio.

A nossa ideia é somar a todos atores
que pensam e respiram a inovação,
mas que também possamos ir muito
além, ajudando as nossas indústrias
a trabalhar a evolução dessas ideias
e incentivando essas ideias sempre
numa visão de negócio, porque mais
importante do que gerar uma ideia, é
transformá-la em um negócio.”
Dana Nunes, superintendente do IEL Ceará
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O head do Hub de Inovação do IEL Ceará ressalta que as iniciativas realizadas até hoje são fortalecidas pela participação de grandes atores do
ecossistema de inovação e instituições de fomento.
Em Fortaleza, o Pré-acelera, por exemplo, teve a
parceria do Sebrae Ceará, da Universidade Federal
do Ceará (UFC) e da Prefeitura de Fortaleza, por
meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Econômico (SDE) e da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova).
No Cariri, além do Sebrae, o programa conta
com o apoio da Prefeitura de Juazeiro do Norte, por
meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Inovação (Sedeci), da Universidade
Regional do Cariri (Urca), da Fundação de Desenvolvimento Tecnológico do Cariri (Fundetec), do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), do Centro Universitário Doutor
Leão Sampaio (Unileão), do Centro Universitário de
Juazeiro do Norte (Unijuazeiro) e do Espaço Cuida,
que é o hub de inovação do Cariri.
Para a articuladora regional do Sebrae no Cariri, Elizângela Andrade, a parceria é de extrema
importância para o desenvolvimento da região. “O
Cariri é um celeiro de oportunidades, principalmente no que diz respeito à inovação. Tudo que
vem é muito oportuno e só favorece o trabalho que
desenvolvemos aqui. O Pré-Acelera Cariri, ao fazer o link com a indústria, que é uma atividade
vocacional e pujante na região, representa a união
de esforços para tornar o Cariri mais competitivo,
trazer mais desenvolvimento e elevar o Cariri a um
novo patamar, assim como a gente merece”, opina.
Cláudio Ricardo Gomes, presidente da Citinova,
ressalta o bom momento de inovação que se constrói no Ceará e que é reforçado com as iniciativas do
Hub do IEL. “Essa é uma iniciativa absolutamente
louvável, porque congrega jovens, congrega ideias, e
é uma iniciativa focada em buscar soluções criativas
para resolver os problemas da nossa indústria. Nós
estamos consolidando no Estado e na cidade um
grande ecossistema de inovação, em que a integração das várias instituições, empresas e Academia,
representa o grande avanço desse processo”, pontua.
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Conheça algumas startups
que receberam apoio no seu
desenvolvimento pelo Hub
de Inovação do IEL Ceará:
Corujei
Exon
Hy Brasil
Ilog
Innovacci
Kairosgeo
Mude.me
Pegueleve
Pesse Cargas
Pet Cracker
Protomega
Realm
Rideup
Smartgears
Super Barn
Switchpay
VoudPet
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Parcerias

Bruno Queiroz, CEO da SmartGears
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ABDI e FIEC assinam termo de parceria

UNINDO
FORÇAS PARA
DESENVOLVER
OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA FIRMA PARCERIA COM AGÊNCIA
BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI) PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS COM VISTAS A 2030
Cadu Freitas
Jornalista do Sistema FIEC
cefreitas@sfiec.org.br

O

crescimento da indústria passa pela
parceria de instituições que sonham,
diariamente, com o seu desenvolvimento. É a partir do apoio mútuo e
da sinergia entre esses entes que a estrada até o
objetivo idealizado pode ficar menor. Nessa perspectiva, a Agência Brasileira de Desenvolvimento
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Industrial (ABDI) uniu forças com a Federação das
Indústrias do Ceará (FIEC) para entender quais os
próximos passos a serem dados.
Foi a expertise do Observatório da Indústria da
FIEC que chamou a atenção da entidade, uma vez
que as atividades de inteligência em dados viabilizam a criação de estratégias para uso em soluções
futuras. Pensando nisso, o Presidente da ABDI, Igor
Calvet, veio ao Ceará para assinar uma parceria que
promete fomentar ações para a adoção de tecnologias inovadoras e práticas sustentáveis.

JOSE SOBRINHO

Paulo Holanda (SESI-SENAI) e Igor Calvet (ABDI)

Vamos poder, a partir dos dados,
da expertise gerada pela FIEC e
pelo Observatório da Indústria,
observar cenários prospectivos de
como a indústria nacional estará
nos próximos anos e, sobretudo,
até 2030.”
Igor Calvet, Presidente da ABDI

JOSE SOBRINHO

Em 28 de abril, a Casa da Indústria foi terreno
para a assinatura de uma parceria entre ambas as
instituições para desenvolvimento da Rota Estratégica e do Masterplan da Economia Digital Sustentável da ABDI. Os estudos irão subsidiar a Agência
no planejamento para os próximos oito anos, com
vistas a identificar fatores que possam alavancar a
competitividade no setor industrial brasileiro.
O Observatório da Indústria é referência nacional na elaboração de produtos e serviços formados a
partir de inteligência de dados. O principal objetivo
é garantir que diversas organizações públicas ou privadas tomem decisões de forma prática e ágil, tendo
informações fidedignas e oficiais a seu dispor.
“Vamos poder, a partir dos dados, da expertise
gerada pela FIEC e pelo Observatório da Indústria, observar cenários prospectivos de como a
indústria nacional estará nos próximos anos e,
sobretudo, até 2030”, indica Calvet. Ele acredita
que essas ações, que tratam de economia digital e
bioeconomia, deverão ser mais presentes na pauta de debate no setor nos próximos anos.
O Diretor de Inovação e Tecnologia da FIEC e
Líder do Observatório da Indústria, Sampaio Filho,
avalia que o acordo chancela a credibilidade entre
as duas instituições. “É uma satisfação formalizar o
nosso trabalho em conjunto com a ABDI apoiando
com a parte de inteligência e geração dos dados.
Vamos medir o impacto econômico e social dos
projetos desenvolvidos pela ABDI na sociedade.
Ter a logomarca da Agência no Índice de Inovação
lançado anualmente pela FIEC aumenta a nossa
credibilidade além do que imaginamos”, afirma.

Lideranças da FIEC recebem o presidente da ABDI
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Igor Calvet e André Montenegro

Trabalho já iniciado
As Rotas Estratégicas a serem elaboradas irão
sinalizar quais trajetórias são viáveis e necessárias para o crescimento do setor industrial até
o fim desta década. A base para esse estudo leva
em conta o tripé Economia Digital, Economia
Verde e ASG (Governança Ambiental, Social). Ao
fim, o processo deve possibilitar direcionamento, apoio e fortalecimento do trabalho de diversas instituições públicas e privadas, provedores
de tecnologia e centros de inovação.
Para além da criação das Rotas Estratégicas, a
união entre ABDI e FIEC garante desde já a avaliação dos impactos de quatro projetos indicados
por técnicos, os quais já estão sendo desenvolvidos na Agência. Isso será feito em dois módulos: inicialmente, a partir da criação de uma
metodologia de análise desses programas, que
deverá mensurar esses resultados. Após o processo de criação da metodologia, ela será incorporada pelo corpo técnico da Agência por meio
de uma capacitação de 40 horas facilitada pelo
próprio Observatório.
De acordo com a Coordenadora Técnica de
Inteligência Competitiva do Observatório da Indústria, Laís Veloso, os dois módulos da avaliação
de impacto “querem mensurar qual é o impacto
efetivamente gerado e o retorno daquele investimento em tais projetos e o que eles trouxeram
para a sociedade, em especial para o setor produtivo, em questões de riqueza, empregos ou geração de renda”, explicita. Dos quatro projetos, dois
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devem ser tocados ainda neste ano, entre maio e
dezembro; e os outros dois, em 2023.
A entidade já trabalha com avaliação de impacto, mas de forma preditiva, a partir de uma
parceria firmada com o Ministério da Economia, calculando o Custo Brasil. A análise na
ABDI ocorrerá de forma quantitativa e com base
em projetos já realizados. “Ao longo do ano, a
gente vai estudar a proposta do projeto deles, os
editais, o que pensaram, o que queriam receber
como retorno, depois a gente vai a campo e vai
visitar os locais onde esses projetos estão sendo
aplicados”, enumera Laís Veloso.
Depois de todo o trabalho de campo, é hora de
sistematizar o que foi averiguado e transformá-lo
para dados, objetivando as informações e dando
subsídios para que a análise de impacto seja coerente com o que foi visto in loco. Mas o trabalho com a Agência vai fortalecer não só os seus
procedimentos internos, mas também ajudar o
Observatório a dar um salto almejado também
em outra linha de atuação.
“Acho que a gente vai se tornar um centro de
referência em avaliação de impacto de projetos. E
isso é importante tanto para o Ceará, que é onde
a gente está situado, para a indústria cearense,
mas também para o nacional. Então, assim, os
governos vão poder olhar pra cá e dizer: tem ali
um grupo que faz avaliação de impacto, que tem
como medir e vamos buscar eles”, almeja.

É uma satisfação formalizar o
nosso trabalho em conjunto com
a ABDI apoiando com a parte de
inteligência e geração dos dados.
Vamos medir o impacto econômico
e social dos projetos desenvolvidos
pela ABDI na sociedade. Ter a
logomarca da Agência no Índice de
Inovação lançado anualmente pela
FIEC aumenta a nossa credibilidade
além do que imaginamos.”
Sampaio Filho, Diretor de Inovação e Tecnologia da FIEC
e Líder do Observatório da Indústria

OLHAR DO INDUSTRIAL

Mirian Pereira
Presidente do Sindsorvetes

SORVETE E AÇAÍ:
MERCADOS EM EXPANSÃO

C

onforme a ABRASORVETES (Associação Brasileira do Sorvete e outros
Gelados Comestíveis), no Brasil há 10
mil empresas no setor, dentre elas,
92% são micro e pequenas empresas, o que gera
100 mil empregos diretos e 200 mil empregos indiretos. Com consumo ano per capita de 5,5 litros,
a expectativa do setor para 2022 é de crescimento
de 6% do faturamento em relação a 2021.
As inovações trazidas ao segmento de sorvetes e açaí nos últimos anos demonstram claramente o seu potencial de crescimento junto
ao mercado nacional e internacional. O “marketing” de nostalgia tem se fortalecido e inspirado
não só o relançamento de alimentos e bebidas
que foram sucesso no passado, mas também parcerias entre marcas de diferentes segmentos.
Essa volta ao passado combinada aos gelados
comestíveis tem criado uma conexão com os
consumidores em nível emocional, ao resgatar
formas, cores, temas e sabores que remetem a
boas lembranças.
Não temos visto nenhum ser humano que
tome sorvete e fique triste, pois ele sempre traz
a sensação de felicidade e, além disso, é um alimento rico, com muitas propriedades nutricionais, basta que o consumidor identifique a
idoneidade da fabricação do produto que está
consumindo, e analise a lista de ingredientes,
não só no sorvete, mas de todos os alimentos.
O sorvete e o açaí atendem ao paladar mais
heterogêneo, saindo do tradicional sabor de frutas para um convidativo passeio pelos alimentos
típicos da região, produtos funcionais, associados à ideia de serem produtos saudáveis, volta-
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dos ao consumo de diferentes públicos e presentes em lojas espalhadas em vários pontos da
cidade ao alcance do seu consumidor.
Pesquisa recente da Mintel indica que a maioria das pessoas já experimentou e consumiria
de novo ou então demonstra interesse em experimentar sorvetes de baixo teor calórico (26% e
48%), com alto teor de proteína (26% e 51%), feito
com ingredientes orgânicos (15% e 50%), com probióticos (13% e 48%) e à base vegetal (11% e 46%)
Uma pesquisa feita pelo Spotify em 2019 também apontou que 70% das pessoas entrevistadas
se lembram de marcas presentes em momentos especiais de suas vidas. Em tempos incertos
como a pandemia, esse sentimento nostálgico
aflorou ainda mais nos consumidores. E as empresas de gelados comestíveis estão apostando
cada vez mais nessas tendências.
O setor evidencia crescente preocupação com
embalagens ecologicamente corretas, a exemplo
de palitos de picolés com madeira de reflorestamento, embalagens em potes de papel, colheres
feitas com casquinhas comestíveis, reuso da água
e energia renovável - práticas que já estão se tornando cada vez mais comuns em nosso segmento.
O sorvete é notadamente um alimento lúdico, agregador e convidativo para todas as idades,
atrai a família e amigos para momentos de descontração e alegria, e sua imagem está associada
a um alimento saudável, que traz ganhos a saúde
física e mental. Além de tudo isso, falar sobre
sorvetes e picolés tem uma relevância na atuação
analgésica e, por isso, é sempre indicação dos
dentistas uma bela taça de sorvete pós procedimentos odontológicos.

Outro fato é que muitas crianças possuem dificuldade de ingerir remédios amargos como são os
analgésicos tão necessários para o alívio das dores
após estes procedimentos. Foi juntando tudo isso
que professores e alunos do curso de Farmácia da
Ceulp-Ulbra, de Palmas (TO), tiveram a excelente
e refrescante ideia de desenvolver, em 2018, um
sorvete terapêutico (com analgésico) de chocolate, disfarçando para a criançada o gosto residual
amargo. Os testes foram realizados com crianças
de 6 a 9 anos que realizaram tratamentos e ganharam 8 potes de sorvetes para o pós tratamento.

As inovações trazidas
ao segmento de
sorvetes e açaí
nos últimos anos
demonstram
claramente o
seu potencial de
crescimento junto ao
mercado nacional
e internacional.
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PIONEIRA, FIEC LANÇA
PROGRAMA E NÚCLEO
DE GOVERNANÇA
AMBIENTAL, SOCIAL E
CORPORATIVA (ESG)
INOVADORA, FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ PARTE NA
FRENTE, COM PIONEIRISMO NA CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA E UM SELO ESG
44 | @sistemafiec
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Richell Martins
Jornalista do Sistema FIEC
rmaoliveira@fiec.org.br
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9 de abril é um novo marco para a Indústria
Brasileira, a partir do Ceará. Nessa data, o
presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante,
acompanhado pelo vice-presidente Jaime
Bellicanta, lançou o Programa e Núcleo de Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG),
colocando nosso estado à frente de todo o sistema
industrial brasileiro. A solenidade aconteceu na
Casa da Indústria, em Fortaleza. Estavam presentes:
o primeiro vice-presidente da FIEC, Carlos Prado;
os vice-presidentes Roseane Medeiros e André
Montenegro; os ex-presidentes da instituição Fernando Cirino e Roberto Macedo; o secretário de
Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará
(SEDET), Maia Júnior; o secretário estadual do Meio
Ambiente, Artur Bruno; a coordenadora do Núcleo
ESG-FIEC, Alcileia Farias; o engenheiro ambiental
e sanitarista da FIEC, Leonardo Lima; o engenheiro
e consultor em ESG Francílio Dourado; o especialista em direito ambiental Elias Silveira; e o gerente
executivo de certificação da Bureau Veritas, Amauri
Ávila, além de diretores da FIEC, presidentes de
sindicatos, empresários e convidados.
“O futuro da indústria exige respeito ao meio
ambiente em todos os seus processos. Requer
qualificação e valorização das pessoas que com ela
convivem. Pede uma governança corporativa, onde
a ética prevaleça, a transparência seja uma máxi-
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ma e a organização contemple valores como independência, diversidade e equilíbrio. E, na certeza
de que estamos dando um passo fundamental, é
com muita alegria que, em nome da FIEC, entrego
à comunidade industrial e à sociedade cearense o
Núcleo ESG-FIEC, que será responsável pela condução de todos os projetos voltados para a implantação da cultura ESG junto às nossas indústrias”,
declarou o Presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante.
Na mesma noite, foi lançado o Selo ESG-FIEC
que, em parceria com a Bureau Veritas, irá certificar as empresas que participarem do programa
ESG da FIEC. Receber o Selo simboliza o reconhecimento da Federação cearense, como uma
indústria comprometida com o desenvolvimento sustentável em todas as suas relações econômicas, ecológicas e sociais.

É um programa de certificação
que nos coloca na vanguarda
da cultura ESG em todo o país.
Para legitimar o nosso programa
firmamos parceria com uma das
mais conceituadas organizações
certificadoras do mundo que irá
chancelar o selo ESG-FIEC”
Jaime Bellicanta, vice-presidente da FIEC e líder do Núcleo ESG

O Núcleo de Governança Ambiental, Social
e Corporativa (ESG) da FIEC é uma iniciativa do
presidente Ricardo Cavalcante em sintonia com
a tendência mundial das empresas de se adequarem a um padrão sustentável, com a adoção de
boas práticas nas áreas ambientais, sociais e de
governança, e que certamente trará maior visibilidade às ações das indústrias cearenses. “Montamos um grupo de trabalho com pessoas conhecedoras e competentes deste programa, lançado
em abril. Levamos 6 meses para construí-lo. É
um programa de certificação que nos coloca na
vanguarda da cultura ESG em todo o país. Para
legitimar o nosso programa firmamos parceria
com uma das mais conceituadas organizações
certificadoras do mundo que irá chancelar o selo
ESG-FIEC”, afirmou o Vice-Presidente da FIEC,
Jaime Bellicanta, que é líder do Núcleo ESG.
Bellicanta refere-se à Bureau Veritas, uma
organização certificadora fundada há 194 anos,
na Bélgica, que, atualmente, tem sede na França. Atua em mais de 140 países e, no Brasil, está
presente em todas as regiões. Ela é responsável
por fazer a auditoria final nas empresas, após
todos os processos do programa ESG. Esta é a última etapa de uma jornada que tem expectativa
de duração de doze meses, a depender do nível
de organização de cada negócio. Durante este

O futuro da indústria exige respeito
ao meio ambiente em todos os seus
processos. Requer qualificação
e valorização das pessoas
que com ela convivem. Pede
uma governança corporativa,
onde a ética prevaleça, a
transparência seja uma máxima
e a organização contemple
valores como independência,
diversidade e equilíbrio"
Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC
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processo, a FIEC oferece todos os serviços necessários de suas casas – SESI, SENAI e IEL –, como
apoio, no que for preciso, para as adaptações e
melhorias necessárias à indústria. Além disso,
disponibiliza a parceria com uma organização
especializada em consultoria, a EcoValor, empresa fundada no Rio Grande do Sul e que atende
em todo o território nacional, há 9 anos. “Toda a
jornada da empresa, do início até a certificação,
passa por seis etapas, incluindo a implementação de 68 indicadores que serão, posteriormente,
auditados, considerando diferentes áreas, como
Saúde e Segurança do Trabalho (SST), Meio Ambiente etc. Nós, da EcoValor, prestamos toda a
consultoria, com modelos de documentos e relatórios, e uma pré-auditoria que gera um relatório com possíveis problemas e oportunidades de
melhoria, consequentemente criando um plano
de ação para que a certificação se concretize”,
explica o CEO da empresa, Elias Neto.
Todas as empresas – sejam de micro, pequeno, médio ou grande porte – podem ser certificadas com o Selo ESG-FIEC. Todas as etapas
são feitas de forma virtual, como explica a coordenadora do Núcleo, Alcileia Farias: “Nossa
plataforma é totalmente digital, hospedada em
nuvem, auditada, com todos os critérios da Lei

Ricardo Voltolini e Ricardo Cavalcante
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Nossa plataforma é totalmente
digital, hospedada em nuvem,
auditada, com todos os critérios
da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), por segurança da
transição de dados e informações;
e, embora a empresa possa
optar pela consultoria técnica,
para acompanhá-la durante
todo o processo de certificação,
a auditoria de terceira parte
é obrigatória”
Alcileia Farias, coordenadora do Núcleo

Geral de Proteção de Dados (LGPD), por segurança da transição de dados e informações; e,
embora a empresa possa optar pela consultoria técnica, para acompanhá-la durante todo o
processo de certificação, a auditoria de terceira
parte é obrigatória”, enfatiza.

CAPA

Especificamente no caso de micro e pequenas empresas, a FIEC oferece um benefício fundamental: “Ao se tratar de micro e pequenas empresas, a Federação pode subsidiar em até 100%
do selo para seu desenvolvimento, por entender
o seu papel de instituição como apoio, mas por
entender também que nosso tecido industrial é
feito, em mais de 80%, por micro e pequenas empresas que precisam se sustentar num mercado
cada vez mais acirrado, em competitividade, e
pretendem ser médias e grandes, que querem
crescer de forma sólida.”, conta Alcileia.
Com a implantação do Núcleo e a criação do
Selo, a FIEC dá mais um passo rumo à sua missão institucional de fortalecer a indústria e incentivar o desenvolvimento sustentável, afirma
consultor em ESG, Francílio Dourado. “Ao longo
de toda a sua história a Federação tem tomado atitudes que demonstram seu compromisso com o futuro não apenas da indústria, mas
de toda a sociedade. O Núcleo ESG-FIEC nasce
como um amálgama a unir o sistema indústria
aos diferentes agentes sociais que integram a
cadeia de valor da sustentabilidade em nosso

estado. E isso reflete bem o espírito que move
a atual gestão da Federação”, conclui Francílio Dourado.
“Isso vai beneficiar imensamente as indústrias e será um divisor de águas: as empresas
terão o ‘antes’ e o ‘após’ o ESG, em termos de
competitividade! No decorrer do tempo, a empresa também vai exigir de seus fornecedores o
ESG”, enfatiza o vice-presidente da FIEC e líder
do Núcleo, Jaime Bellicanta.
No evento de lançamento do Programa
ESG-FIEC, também estiveram presentes: o diretor administrativo da FIEC, Chico Esteves; o diretor financeiro Edgar Gadelha; o diretor administrativo adjunto da FIEC, Germano Maia; o diretor
financeiro adjunto, Carlos Rubens; o superintendente de relações institucionais da FIEC, Sérgio
Lopes; o superintendente regional do Serviço Social da Indústria (SESI Ceará) e diretor regional
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI Ceará), Paulo André Holanda; a superintendente do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Dana
Nunes; e a gerente do Centro Internacional de
Negócios (CIN) da FIEC, Karina Frota.

Ricardo Cavalcante, Ricardo Voltolini, Francílio Dourado e Jaime Bellicanta
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Presidente Ricardo Cavalcante ladeado pela equipe do Núcleo ESG e membros do Conselho ESG da FIEC

Os significados e a força do ESG
Na sua origem, ESG é a sigla, em inglês, para
Environmental, Social and Governance. O termo foi criado em 2004, usado em um relatório
redigido pelo Pacto Global, uma ramificação da
Organização das Nações Unidas (ONU). A palavra
Environmental (Ambiental) diz respeito às práticas organizacionais voltadas ao meio ambiente.
Neste universo, entram o combate ao aquecimento global, a redução da emissão de gases nocivos
ao planeta, da poluição das águas e do ar, do desmatamento, além da gestão de resíduos, da busca
por maior eficiência energética e da preservação
da biodiversidade.
Já a palavra Social traduz o viés de responsabilidade social das corporações, em prol das
comunidades, no tocante aos direitos humanos
e trabalhistas, à segurança no trabalho, à justiça
salarial, à proteção de dados e da privacidade, à
satisfação de clientes e ao respeito à diversidade
de gênero, raça, etnia, credo etc.
Por fim, a palavra Governance (Governança)
abraça a condução das empresas sob os aspec-

tos políticos e estratégicos. Estão consideradas
as ações que definem a conduta corporativa, a
composição de conselhos, as práticas anticorrupção, canais de denúncias, auditorias internas,
transparência de dados etc. É o termo que se liga
diretamente aos outros dois, pois define como
todas as práticas devem ser implementadas e
fiscalizadas, para garantir a sustentabilidade de
um negócio.

Formação do Conselho
Ainda durante o evento, houve a formação do
Conselho ESG-FIEC, que tem como líder o próprio presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, e
como membros: o vice-presidente da instituição,
Jaime Bellicanta; os empresários Haroldo Rodrigues, Ticiana Rolim e Beatriz Fiuza; os executivos
Arthur Ferraz, Milene Alves e Darline Oliveira; e
o economista Célio Fernandes. O grupo deverá se
reunir periodicamente para tratar de temas relevantes para a cultura ESG, como ética, governança, meio ambiente, diversidade e inclusão social.
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Ricardo Voltolini
CEO da consultoria Ideia Sustentável e da
Plataforma Liderança com Valores. Mentor,
membro de conselhos e comitês de ESG

ACREDITAÇÃO PÚBLICA,
CONFIABILIDADE
ENTRE AS PARTES E
ESTÍMULO A PRÁTICAS
TRANSFORMADORAS
DIFERENCIAM O NOVO
NÚCLEO ESG DA FIEC
Este artigo se propõe a analisar o lançamento
do novo Núcleo de ESG da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Antes, porém, convém
dividir com o leitor parte da minha experiência
relacionada ao assunto: nos últimos dez anos,
não foram poucas as vezes em que participei,
como consultor, de iniciativas de apoio à sustentabilidade empresarial ligadas a organizações
setoriais. Em todas, sem exceção, aprendi um
pouco mais sobre dilemas, desafios e inseguranças próprios do tema.
Duas em especial foram marcantes. Em uma
delas, avançamos no desenvolvimento de conteúdos, preparamos lideranças e chegamos até
mesmo a definir critérios para um programa
de reconhecimento e premiação, que naufragou
antes mesmo de ser apresentado. Na reta final,
um dos líderes da organização desistiu da empreitada alegando que não estava seguro com o
papel de “ensinar às indústrias locais como fazer sustentabilidade.” A decisão foi tomada sem
direito a objeção, apesar da existência de uma
pesquisa que apontava o interesse das empresas
associadas de incorporarem sustentabilidade
à gestão dos seus negócios. Um equívoco entre
tutela e tutoria.
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Em outra ocasião, restou também um gosto
amargo. Com sete meses de trabalho, um belo
projeto de “certificação” de empresas sustentáveis foi “descontinuado” uma semana após o
seu festivo lançamento público, porque a adesão
ficou abaixo do esperado. Em vez de insistir no
processo, assumindo um necessário compromisso educacional, a instituição promotora resolveu renunciar ao projeto sob o argumento de
que as “empresas do Estado não estavam interessadas em sustentabilidade.” Depois, uma enquete descobriu o óbvio: as empresas não tinham
sequer compreendido a iniciativa.
A esta altura do texto, é justo que o leitor esteja se perguntando: por que iniciar um artigo
sobre um fato tão positivo, o lançamento do Núcleo ESG da FIEC, com exemplos de projetos similares que não deram certo no passado? A resposta é simples: para mostrar que a indiferença
e a baixa valorização atribuída à sustentabilidade empresarial ficaram para trás. Com a ascensão global do conceito de ESG, as condições
hoje são muito mais favoráveis. Antes, sustentabilidade era um tema de escolha (e, portanto,
objeto de procrastinação), meramente tático, e
departamental. Agora, tornou-se uma agenda

mandatória, transversal e estratégica, prioritária
para CEOs e conselhos de administração. Antes,
impactava pouco ou nada no valor de um negócio. Hoje, com a pressão dos dados alarmantes
da ciência do clima, e o ativismo de millenials
interessados em empresas mais éticas, inclusivas e cuidadoras, ESG passou a ser um conceito
central que define quão prósperos podem ser os
negócios quando orientados pelo propósito de
gerar valor para todos os públicos de interesse.
A iniciativa da FIEC de lançar um núcleo ESG, e
com ele um selo e uma premiação, ocorre, portanto, em um cenário francamente mais promissor.
Sobre ela, cumpre-me destacar três aspectos diferenciais que, no meu entendimento, devem determinar o seu sucesso. Primeiro, ao invés de apenas “premiar” empresas com melhores práticas
ESG, a FIEC tomou para si a responsabilidade de
orientá-las, com critérios objetivos, num processo
consistente de certificação conduzido por organização de terceira parte (Bureau Veritas) Reconhecer uma empresa por seus compromissos ESG não
basta. Acreditação pública é fundamental.
Segundo, ESG pressupõe inserir os temas
ambientais, sociais e de governança na estratégia
de negócio. Exige identificar os grandes temas

materiais, ligados aos principais impactos, definir diretrizes, objetivos, metas, planos de ação
e métricas. O resto é espuma. Ao estimular o
envolvimento mais amplo das empresas do Ceará, a FIEC dá um recado importante de que não
quer reconhecer discursos bonitos, mas práticas
realmente transformadoras.
Terceiro, uma iniciativa como essa só atinge
bons resultados se as empresas participantes
confiam na organização promotora. A presença
marcante dos mais importantes líderes empresariais, no evento de lançamento do Núcleo, é
uma prova viva de que não só existe confiança
na FIEC como também no seu legítimo desejo de
apoiar no Estado a formação de empresas melhores para o mundo.
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MATÉRIA [HIDROGÊNIO VERDE]

DE BRAÇOS
ABERTOS PARA O
HIDROGÊNIO VERDE:
CEARÁ SE PREPARA PARA
ALAVANCAR ECONOMIA E
REDUZIR DESIGUALDADES
COM A ENERGIA DO FUTURO
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ATUALMENTE SENDO LIDERADA PELA EUROPA, A TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL RECEBE
A ATENÇÃO DE INVESTIDORES POR CONTA DO POTENCIAL ENERGÉTICO CEARENSE

João Duarte
Jornalista

C

onsiderado o combustível do futuro, o Hidrogênio Verde (H2V), produzido com eletricidade oriunda de fontes de energia limpas e
renováveis, vem desempenhando um papel
fundamental no ciclo de transformação sustentável
a qual o mundo inteiro está inserido. Engajado nesse
contexto, o Estado do Ceará tem se preparado para se
tornar um produtor e exportador global desta tecnologia, explorando seu potencial e gerando enormes
oportunidades para alavancar sua economia e promover
desenvolvimento social.
Um dos fatores que alavancam a preparação cearense é seu pioneirismo histórico, de acordo com o Consultor de Energia da Federação das Indústrias do Estado

do Ceará (FIEC), Jurandir Picanço. “Podemos citar muitos exemplos desse protagonismo. O primeiro fato marcante foi a produção de biodiesel e bioquerosene que
ocorreu ainda em 1980. Depois, tivemos os primeiros
parques eólicos comerciais do Brasil, o primeiro atlas
eólico, e a primeira usina solar fotovoltaica do país, interligada ao sistema elétrico. Esse pioneirismo é, então,
uma consequência natural da visão vanguardista que
nosso estado sempre teve”, enumera.
Para Jurandir, outros fatores também contribuem
para a posição de destaque do Ceará nesse novo mercado. “A região nordeste, em si, tem um gigantesco potencial de energia renovável. Outro motivo importante é
termos o Complexo do Pecém, a Zona de Processamento de Exportação e a parceria com o porto de Roterdã,
que se propõe a ser o principal posto importador de
hidrogênio verde para Europa”, complementa.
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Vantagem competitiva

Equipe Vestas em fábrica no Pecém, Ceará

Hoje o mercado de produção dessa energia é
liderado por países europeus, um cenário prestes a ser alterado com o investimento de 18 empresas assinantes de Memorando de Entendimento para produção de Hidrogênio Verde no
Ceará. Com isso, a capacidade produtiva do estado está em constante ampliação. A dinamarquesa Vestas, por exemplo, está trabalhando em um
estudo para indicar melhorias e investimentos
em infraestrutura e logística no Porto do Pecém.
A empresa, maior do mundo em fabricação de
turbinas eólicas, conta com uma fábrica no Pecém,
e se prepara para entrar com o mercado offshore
no país. “Não é somente pela localização cearense,
com uma pontinha na Europa, é também a facilidade na troca de equipamentos, ventos alísios,
do mar pra costa, facilidade de navegação, enfim.
Essas são as vantagens de Deus ser brasileiro”, enumera Jonathan Colombo, o head de sustentabilidade e marketing para a América Latina da Vestas.
O líder explica que o HUB de Hidrogênio Verde já enfrenta uma corrida contra o tempo. “Temos acelerado tudo após momentos políticos
importantes que enfrentamos, como a Pandemia
de Covid-19 e a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Agora, a Vestas, que tem o DNA cearense e
tem o estado como nossa segunda casa, auxilia
empresas e nações em suas corridas de metas
agressivas para a descarbonização do planeta”,
complementa Jonathan Colombo.
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Não é somente pela localização
cearense, com uma pontinha na
Europa, é também a facilidade
na troca de equipamentos,
ventos alísios, do mar pra costa,
facilidade de navegação, enfim.
Essas são as vantagens de Deus
ser brasileiro”
Jonathan Colombo, head de sustentabilidade e
marketing para a América Latina da Vestas

Infraestrutura
Segundo o titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), Maia
Junior, a estrutura energética que montamos
para o fortalecimento deste setor é outro diferencial. “Mais um aspecto importante neste ciclo é a logística, necessária para a implantação
dessas plantas que serão implantadas nesse processo de atração das empresas”, reforça o secretário. Atualmente, são 18 protocolos fechados,
dois esperando a assinatura e mais quatro em
negociação, formando investimentos que podem
movimentar até R$ 40 bilhões em até 20 anos.
“O Ceará foi se preparando ao longo do tempo. Fizemos o dever de casa de energia limpa e
viramos referência no país. Essa consolidação de
infraestrutura adequada, capital humano, melhoria na educação com o ensino profissional,
universidades com alta qualidade, sistema S,
centros tecnológicos, enfim. Criou-se uma força
competitiva que a obrigação mundial de descarbonização do planeta pede, com 2030, 2040 e
2050 como datas limites”, pontua Maia Junior.
Maia Júnior recebeu, no ano passado, um memorando com uma série de condições necessárias
para que a Vestas introduza o mercado offshore
no País. O caminho até lá, porém, ainda é longo. O
secretário avalia ainda o futuro dos investimentos
arrecadados para a região. “Não são só os impostos
pagos dentro da cadeia, tem ainda a massa salarial,
porque são empregos de melhor qualidade, aumen-

to de consumo que advém desses salários. Temos
tudo para tornar o Ceará mais rico, mas uma riqueza
que precisamos saber usar, a fim de reduzir a desigualdade social. Será uma riqueza que precisará
promover políticas públicas que possam gerar inclusão e transformação adequadas”, finaliza Maia.
O Sistema FIEC está empenhado para que os
empresários cearenses verifiquem as oportunidades que devem surgir nesse mercado. Nesse
processo de apoio, a Federação já criou o Selo
ESG, e estará promovendo, nos dias 3 e 4 de agosto, o evento “Summit Hidrogênio Verde’’, fazendo
divulgação e impulsionando o desenvolvimento
desta nova tecnologia.

O Ceará foi se preparando ao longo do tempo.
Fizemos o dever de casa de energia limpa e
viramos referência no país. Essa consolidação
de infraestrutura adequada, capital humano,
melhoria na educação com o ensino profissional,
universidades com alta qualidade, sistema
S, centros tecnológicos, enfim. Criou-se uma
força competitiva que a obrigação mundial de
descarbonização do planeta pede, com 2030,
2040 e 2050 como datas limites”
Maia Júnior, Secretario do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET),
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Abdias Veras Neto
Presidente do Sindibrita

Atividade mineratória:
desafios e possibilidades

H

á muito tempo que se faz necessário um
planejamento da atividade minerária
no Estado do Ceará. Foram realizados
alguns trabalhos nesse sentido, pelo
DNPM (hoje ANM) com apoio da FIEC, sem, contudo, se transformarem em políticas públicas que
garantissem o planejamento da mineração, evitando
a esterilização de potenciais jazidas e problemas com
o futuro fornecimento de minérios, principalmente
os agregados (areia e brita) e argila, básicos para toda a
cadeia da infraestrutura e construção e o consequente
desenvolvimento econômico do Estado.
Será que os nossos gestores públicos calcularam o quanto isso acarretou em aumento do custo
de vida para a nossa população? E as consequências para o meio ambiente, devido à necessidade
de transporte, quase todo ele realizado por cami-

nhões e às áreas impermeabilizadas com o avanço da urbanização sobre as mesmas? Será que o
meio ambiente não teria ganho mais com a regularização dessas minerações e as consequentes
preparações das áreas mineradas para a conservação e/ou o uso futuro pela própria comunidade?
Atualmente, várias Secretarias do Sistema
Ambiental, com um viés exclusivamente ambiental agressivo, não têm procurado enxergar
a mineração como uma aliada e parceira. Com a
permissão do acompanhamento mais de perto e
detalhado da mineração na elaboração de Unidades de Conservação, quem sabe conseguiríamos,
finalmente, uma maior participação dos Estados
e Municípios no planejamento das suas atividades
minerárias, garantindo a não esterilização de jazidas potenciais e o consequente fornecimento futuro de minérios, assim como a melhor utilização
de áreas mineradas para as comunidades envolvidas, caminhando todos juntos para um maior
desenvolvimento sócio ambiental sustentável.

Será que o meio ambiente
não teria ganho mais
com a regularização
dessas minerações e as
consequentes preparações
das áreas mineradas
para a conservação e/ou
o uso futuro pela própria
comunidade?
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Do interior para
além-mar
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS DA FIEC FAZ FORMAÇÃO SOBRE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NO INTERIOR DO CEARÁ COM O OBJETIVO DE
ALAVANCAR O COMÉRCIO EXTERIOR NO ESTADO
Cadu Freitas
Jornalista do Sistema FIEC
cefreitas@sfiec.org.br

D

esde que o coronavírus foi identificado pela primeira vez no Ceará,
muitos procedimentos de formação
educacional e profissional foram interrompidos ou readaptados à nova realidade que
se impôs. Era preciso, naquele momento, repensar
as formas de atingir outros públicos e postergar
ações que poderiam fazer mudanças importantes
em diversas localidades.
Contudo, a reabertura de todo o setor produtivo em 2022 - com liberação de aulas presenciais e até a flexibilização do uso de máscaras
- permitiu que um passo ainda maior fosse dado.
Agora, é possível capacitar de perto, olhando no
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semblante de quem busca aprender para poder
crescer ainda mais.
Foi pensando nisso que o Centro Internacional de
Negócios (CIN), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), passou a formalizar o processo
de interiorização de suas atividades. A ideia é atingir
empresários de municípios que queiram fortalecer
a compreensão sobre importação e exportação com
especial atenção ao desenvolvimento regional.
“Levar oportunidade de expansão de negócios
para empresas localizadas no interior do Estado proporciona inúmeros benefícios, como maior acesso
a investidores, visibilidade empresarial e, principalmente, diversificação de mercado”, analisa a Gerente
do CIN, Karina Frota.

O início das atividades
A primeira atividade de interiorização, realizada já no contexto da pandemia de Covid-19,

JUNIOR SILVA

Atividade de interiorização do CIN no SESI Juazeiro

ocorreu entre os dias 9 e 12 de maio no SESI
Juazeiro do Norte. Em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Juazeiro do Norte
(Sedeci), o CIN promoveu o curso “Exportação
e Importação - Como Alavancar a Competitividade da sua Empresa” para 29 empresários. O
objetivo foi fortalecer a área e identificar travas
que dificultam o crescimento do comércio exterior no município.
Segundo a Consultora de Vendas e Negócios
da Gerência de Mercado (GEM) da FIEC, Michele Maia, o canal de relacionamento e negociação firmado internamente para atender clientes
também tem como foco a área governamental,
por isso, após o incentivo da Prefeitura na capacitação dos empresários, houve 100% de aproveitamento. “Estimamos continuar com a parceria
individual das empresas com serviços de consultoria que também disponibilizamos no CIN”.
De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da cidade, Wilson
Soares, as empresas que participaram da formação puderam entender como se dão os processos, quais impostos são pagos e o que é preciso melhorar nos seus produtos para atender
à necessidade do mercado externo. “Isso acaba
fortalecendo esses negócios, agregando valor ao
produto e ao serviço que é oferecido pela indústria”, avalia o gestor.

Levar oportunidade de expansão
de negócios para empresas
localizadas no interior do
Estado proporciona inúmeros
benefícios, como maior acesso
a investidores, visibilidade
empresarial e, principalmente,
diversificação de mercado”
Karina Frota, gerente do CIN
JUNIOR SILVA

Curso “Exportação e Importação – Como Alavancar a
Competitividade da sua Empresa”
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Marlene Albuquerque, assessora de Comércio Exterior do CIN

A capacitação, inclusive, foi considerada pela
gestão municipal como o pontapé de um programa
que pretende verificar as possibilidades de exportação das indústrias juazeirenses. “Precisamos entender com esse procedimento onde os nossos empresários e empreendedores podem chegar. Faremos
vários processos que vão nos mostrar, nos dar um
norte de onde podemos interceder para melhorar
suas ações”, propõe.

Aprendizado repassado
A Assessora de Comércio Exterior do CIN, Marlene Albuquerque, uma das facilitadoras do curso,
pontua que o apoio do poder municipal é essencial para que as empresas reconheçam o comércio
exterior como estratégia importante. “Essa foi a
nossa primeira ação presencial de interiorização
desde o início da pandemia e pretendemos seguir
com essas empresas de forma mais efetiva em outros projetos”, diz.

Equipe participante da capacitação oferecida pelo CIN em Juazeiro do Norte
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Essa foi a nossa primeira ação
presencial de interiorização
desde o início da pandemia e
pretendemos seguir com essas
empresas de forma mais efetiva
em outros projetos”

Quem aprovou a iniciativa foi a empresária Helena Pinheiro, proprietária de um centro de beleza
em Juazeiro. “Sem dúvida, foi de extrema importância essa formação. Quando se fala em exportação e importação, existe uma cortina que a gente desconhece. Então, desmistificou problemas,
apontou caminhos e, embora não seja tão simples,
deu para perceber que, dependendo do nível de
interesse, é possível”.
Antes do curso, ela pretendia vender alguns
produtos no mercado internacional, mas, agora, já
pensa em outras possibilidades, já que o leque de
oportunidades foi aberto. Tanto que, até quem não
foi ao curso, já procurou informações sobre o tema
com ela. “Passar aquilo que você aprende é tão importante quanto aprender, pois o conhecimento
por si só, quando finda em quem o tem, não faz
sentido”, acredita.

ESPAÇO SEBRAE

NA TRILHA DA

COMPETITIVIDADE
A REDE RENOME, ATENDIDA PELO PROGRAMA GERAÇÃO DE NEGÓCIOS, VIVE UM
MOMENTO DE REESTRUTURAÇÃO QUE TRAZ TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, REDUÇÃO
DE CUSTOS E MAIS NEGÓCIOS PARA OS ASSOCIADOS
Bárbara Holanda
Jornalista do Sistema FIEC
bhbezerra@sfiec.org.br

E

m 2017, um grupo de empresas do setor
metalmecânico do Vale do Jaguaribe se
uniu com o objetivo de realizar compras
em conjunto para aumentar o poder
de barganha com fornecedores e reduzir custos,
ampliando a sua competitividade. Surgiu, assim,
a Rede Nordeste Metalmecânica (Renome), com
o apoio da Federação das Indústrias do Estado
do Ceará (FIEC), do Sebrae e do Sindicato das
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico no Estado do Ceará (Simec). Com o passar
dos anos, a rede foi conquistando bons resultados
e novos associados, mas durante a pandemia o
ânimo inicial ficou comprometido.
Foi aí que novamente FIEC, Sebrae e Simec
entraram em cena e iniciaram um processo de
reanimação e reestruturação da rede, ancorada no programa Geração de Negócios. A partir
de setembro de 2021, consultores promoveram
uma série de encontros com os associados para
um trabalho voltado ao desenvolvimento da cultura da cooperação. A rede, que até então era
essencialmente uma central de compras, foi ampliando pouco a pouco os horizontes e passou a
enxergar os benefícios de uma rede de negócios,
que vão muito além das compras.
“O que dá longevidade a uma rede são as pessoas.
Por isso, o início desse trabalho, o primeiro ciclo, é
focado nas pessoas. Trabalhamos comportamento,
quebra de paradigmas, a questão das mudanças,
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Tudo isso faz parte
do planejamento
estratégico que a rede
fez. Um sistema de
compras é de extrema
importância, pois sem
ele a rede não avança.”
Hugo Canamary, consultor

MARÍLIA CAMELO

coesão de grupo, identidade do grupo, entre outros
aspectos que são fundamentais para gerar confiança e servir de base para a conquista de resultados
posteriores. As pessoas precisam aprender que o
outro está ali para ser competitivo junto com ele,
não para concorrer com ele. Quando os empresários
entendem isso, aí eles se unem e as compras vão longe”, explica o consultor Jack Schaumann.
Ao longo dos encontros entre associados e
consultores, também ficou evidente a necessidade de capacitação para que as empresas pudessem avançar e aí veio a integração com as
soluções do Sistema FIEC, que permitiu aos associados a participação em cursos de gestão empresarial e financeira, além de mentorias, promovidas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará).
Outro destaque nessa jornada de reestruturação
da rede foram os encaminhamentos decorrentes de
uma reunião promovida pelo Simec, em outubro do
ano passado, com a participação do Hub de Inovação do IEL Ceará, que aproximou a rede Renome à
startup Rideup, cujas soluções tornam mais assertivas as compras realizadas em conjunto.

Capacitação no IEL Ceará

O empresário Hélio Moreira Ribeiro, da empresa Edmaq, uma das associadas à Renome, conta
que o processo de compras coletivas ocorria manualmente e agora está em fase avançada de implantação da ferramenta desenvolvida pela Rideup.
Para se ter uma ideia, na última compra coletiva, a
ferramenta reduziu em 24,8% o valor negociado,
gerando uma economia total de mais de R$ 8 mil
para as empresas que participaram da compra.
Além disso, houve uma redução de tempo na
cotação de preços de 15 para quatro dias, o que representa uma economia de 74%, sem contar com
o aumento de 89% na produtividade do time de
compras. Antes da ferramenta, a pessoa responsável pelas compras tinha que gastar 7,71 horas para
conseguir finalizar um pedido desde a cotação até
a confirmação. Agora tudo isso é feito em menos de
uma hora.
“Para nós, está sendo uma felicidade esse processo de reestruturação da rede. Os consultores estão melhorando o ambiente para que a gente passe a
se engajar mais, a trabalhar mais em equipe para ter
melhores resultados nas compras. A digitalização
desse processo agora torna a rede ainda mais atrativa”, avalia o empresário.
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Capacitação com empresários no IEL

Segundo ele, a Rede Renome é composta por cerca de 40 associados, sendo 20 deles bastante atuantes. Por meio do projeto de
reestruturação da rede, foi organizada uma
comissão cuja responsabilidade será exclusivamente conduzir o processo de compras, o
que também irá melhorar o desempenho do
grupo. “Uma coisa puxa a outra: quando a gente consegue economizar nas compras e ter
uma maior flexibilidade de pagamento, a gente
tende a precificar melhor o nosso produto e
torná-lo mais atrativo para o nosso cliente”,
ressalta Hélio.
De acordo com o empresário, a atuação em
rede também gera um ambiente propício aos
negócios entre os próprios participantes do
grupo, criando mais oportunidades para as
empresas. “A gente trabalha muito a questão
da parceria. Por exemplo, a nossa empresa trabalha com o serviço de corte e dobra de chapa.
Já tem associados que, por meio da Renome
e do Simec, conhecem o trabalho da gente e
solicitam esse serviço. É até uma forma dos
associados conhecerem o trabalho dos outros.
Acreditamos muito na força da rede e por isso
estamos empenhados, nos reunindo e trazendo soluções em prol de todos”, enfatiza.
O consultor Hugo Canamary destaca que a
mudança na forma como a rede realiza as suas
compras está sendo um processo altamente
disruptivo para as empresas. Ele explica que
os integrantes da Renome são empresas de pequeno porte, do interior, onde a tecnologia ainda encontra entraves para entrar no dia a dia
dos negócios e que por isso é um grande passo.
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Uma coisa puxa a outra: quando a gente
consegue economizar nas compras e ter uma
maior flexibilidade de pagamento, a gente
tende a precificar melhor o nosso produto e
torná-lo mais atrativo para o nosso cliente.”
Hélio Moreira Ribeiro, empresário

MARÍLIA CAMELO

“Tem empresa lá que não tem nenhum sistema, que é muito informal. A boa vontade deles
é grande, mas muitos não têm afinidade com a
tecnologia. Alguns, ainda usam celular analógico,
para se ter ideia. Mas, eles estão tendo de lidar
com isso e se digitalizar. Por isso, a gente trabalha muito a mentalidade do grupo, a mudança de
mindset. Criamos uma ligação muito forte com
eles para eles se sentirem à vontade. Pouco a pouco, vamos avançando e já chegamos até a realizar
treinamento em metodologias ágeis”, detalha.
O consultor acrescenta que a implementação
do sistema vem amparada por uma consultoria
financeira para dar suporte nessa transição das
empresas. “Tudo isso faz parte do planejamento
estratégico que a rede fez. Um sistema de compras é de extrema importância, pois sem ele a
rede não avança”, frisa. O desafio agora é ampliar
o número de associados integrados à plataforma
e aumentar o leque de produtos das compras coletivas. “Com isso geramos indicadores e analisamos as oportunidades que surgirem. Com uma
demanda mais expressiva, abre-se o horizonte de
fornecedores e de negócios”, comenta o consultor. Outro passo importante, que deve acontecer
em breve, é a realização de missões empresariais
para prospectar novos fornecedores no intuito de
eliminar intermediários, o que é muito comum
no interior.
De acordo com ele, hoje, o programa Geração
de Negócios acompanha seis redes de negócios.
Rede Pão e Rede Multiquímica foram as primeiras a utilizarem plataforma digital para a realização das compras coletivas. A Rede Rochas está
em fase de contratação de um sistema, seguindo
o exemplo da Renome, e as demais (Rede Lácteos e Rede Cerâmica) estão iniciando processo
de prospecção.
Para o futuro, os consultores avaliam que, além
das compras, a adoção de novas tecnologias poderá facilitar o avanço das redes em outras áreas, como marketing, logística, produção, vendas
(e-commerce), telefonia, entre outras. “Já tem rede
estudando a compra de um sistema de ponto eletrônico para os seus associados. Há também redes em que os associados compartilham máquinas
de cartão de crédito, por exemplo. Há uma gama
de oportunidades para as redes, mas quando você
pensa em central de compras, esse leque não existe”, diz Jack Schaumann.

As pessoas precisam aprender
que o outro está ali para ser
competitivo junto com ele,
não para concorrer com
ele. Quando os empresários
entendem isso, aí eles se unem e
as compras vão longe.”
Jack Schaumann, consultor
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POLO QUÍMICO
DE GUAIÚBA
GANHARÁ
INCUBADORA DE
STARTUPS
PROJETO BUSCARÁ SOLUÇÕES PARA O SETOR QUÍMICO DE TODO O CEARÁ
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L

ocalizado na Região Metropolitana de Fortaleza,
o recém inaugurado Polo Químico de Guaiúba
passará a abrigar uma incubadora de startups.
O projeto, intitulado Orbitar Labs, é um hub de
tecnologia e inovação do Instituto Orbitar e funcionará
oferecendo suporte e desenvolvendo soluções para os
gargalos do setor químico de todo o estado do Ceará.
Para o presidente do Centro Industrial do Ceará
(CIC), do Instituto Orbitar e responsável pelo gerenciamento do Polo, Marcos Soares, “é importante entender que o investimento neste tipo de programa
pode evitar grandes problemas para a indústria, bem
como outros setores que movimentam a economia,
a exemplo do que já vemos em outros países. Barcelona, capital cosmopolita da região da Catalunha na
Espanha, por exemplo, abriga hoje um dos ecossistemas de startups mais ricos da Europa e é um excelente exemplo a ser seguido por nós”, pontua Soares.
Para a construção e desenvolvimento das incubadoras, o presidente do CIC reforça a importância de parcerias. “Estar alinhado com a academia e com o Governo,
trabalhando na qualificação da mão de obra, no fomento
às pesquisas e no empreendedorismo, a exemplo do que
vem fazendo a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), juntamente ao CIC, é fundamental”, explica.

Sobre o Instituto
Orbitar
O Instituto Orbitar é uma organização ligada
ao Sindicato das Indústrias Química, Farmacêutica, e da Destilação e Refinação de Petróleo no
Estado do Ceará (Sindquímica), que faz a gestão
do Polo Químico de Guaiúba e tem como objetivo
fazer a interlocução entre a indústria do Ceará e
instituições de desenvolvimento e pesquisa.

Conheça as vantagens de uma incubadora
de startups:
 Criação de networking;
 Acesso a instalações para trabalho e produção





a um baixo custo;
Opções de financiamento e injeção de capital;
Suporte durante a etapa de pesquisa;
Acompanhamento constante do desempenho;
Oportunidade de qualificação e aprendizado
sobre a gestão de um negócio.
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MATÉRIA

Posse ACLJ

RICARDO
CAVALCANTE
TOMA POSSE

COMO MEMBRO BENEMÉRITO
DA ACADEMIA CEARENSE DE
LITERATURA E JORNALISMO
POSSE OCORREU NO DIA 4/05, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE IMPRENSA
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Elayne Costa
Jornalista do Sistema FIEC
ecsouza@sfiec.org.br

“F

ico muito grato com o reconhecimento da Academia Cearense de
Literatura e Jornalismo e reforço
meu compromisso em continuar
atuando em prol do desenvolvimento da indústria cearense e do bem-estar de nossa população”. Com essas
palavras, o Presidente da Federação das Indústrias do
Estado do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, iniciou
seu discurso de posse como Membro Benemérito da
Academia Cearense de Literatura e Jornalismo (ACLJ).
A cerimônia foi realizada na sede da Associação Cearense de Imprensa (ACI), no dia 4/05. Como membro da
mais alta graduação da Academia, Ricardo Cavalcante
assumiu a cadeira de número 21.
O evento contou com a presença do Presidente da
Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, Reginaldo Vasconcelos, do Presidente do Conselho de
Administração do Grupo Edson Queiroz e Membro
Benemérito da ACLJ, Igor Queiroz Barroso; do Reitor
da UFC e Membro Benemérito da ACLJ, Cândido
Albuquerque; do Presidente Emérito da ACLJ, Rui
Martinho Rodrigues; da Acadêmica Luciara Aragão;
e do Presidente Emérito, José Augusto Bezerra.
Também prestigiaram o evento o 1°
Vice-Presidente da FIEC, Carlos Prado e o Superintendente de Relações Institucionais da FIEC, Sérgio Lopes.

Líder admirado, amigo leal
e patriota convicto, Ricardo
Cavalcante é necessário e
indispensável, fez muita coisa
pela sociedade durante a
pandemia e enobrece ainda
mais a Academia. Somos,
a partir de hoje, com a sua
presença, mais fortes, lúcidos
e mais comprometidos com o
desenvolvimento intelectual do
nosso estado”
Cândido Albuquerque, reitor da UFC e membro
benemérito da ACLJ,

Posse ACLJ

@sistemafiec | 71

“Me sinto muito honrado e muito grato por
essa honraria. Desde já, assumo como minha
também, a missão institucional desta Academia,
de ajudar a defender as letras, as artes e a mídia
cearenses, prestigiar seus ícones, preservar sua
memória, e incentivar o surgimento de novos
valores”, ressaltou Ricardo Cavalcante.
“Para mim é uma honra ter o Ricardo Cavalcante como membro da Academia ao meu lado.
Tenho orgulho pelo trabalho que ele realiza na
FIEC e por tudo que ele fez durante a pandemia
pela nossa sociedade”, afirmou Igor Queiroz.
“Líder admirado, amigo leal e patriota convicto, Ricardo Cavalcante é necessário e indispensável, fez muita coisa pela sociedade durante a
pandemia e enobrece ainda mais a Academia.
Somos, a partir de hoje, com a sua presença, mais
fortes, lúcidos e mais comprometidos com o desenvolvimento intelectual do nosso estado. Seja
muito bem-vindo”, disse Cândido Albuquerque.

Para mim é uma honra ter
o Ricardo Cavalcante como
membro da Academia ao
meu lado. Tenho orgulho pelo
trabalho que ele realiza na FIEC
e por tudo que ele fez durante a
pandemia pela nossa sociedade”

Vannick Belchior, representando Belchior (in memoriam)

Destaque Cearense 2021
No ano passado, a Decúria Diretiva da Academia
Cearense de Literatura e Jornalismo já havia dado a
Ricardo Cavalcante o título de Destaque Cearense 2021.
A indicação foi proposta pelo também membro benemérito da ACLJ e Ex-Presidente da FIEC, Beto Studart.
“Hoje temos o Ricardo Cavalcante sentando ao nosso lado como membro benemérito. Ricardo, que tem
muitos méritos administrativos, à frente da FIEC e nas
virtudes humanitárias que mostrou durante a pandemia”, frisou Reginaldo Vasconcelos.
Ainda durante o evento, foram agraciados com a
Medalha Evaldo Gouveia os músicos Ednardo, Fausto
Nilo, Raimundo Fagner e Belchior (in memorian), este
último, representado pela filha Vannick Belchior.

RAYANE MAINARA

Igor Queiroz, presidente do Conselho de Administração do
Grupo Edson Queiroz e Membro Benemérito da ACLJ

RAYANE MAINARA

MATÉRIA

Academia Cearense de Literatura e Jornalismo
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EMPRESÁRIO
ANDRÉ SIQUEIRA
ENCERRA MANDATO
COMO PRESIDENTE DO
SINDIALIMENTOS E COMEMORA
BONS RESULTADOS
André Alencar
Jornalista do Sistema FIEC
ahalencar@sfiec.org.br

A

os 48 anos, o empresário André de
Freitas Siqueira costuma não abaixar
a cabeça diante das dificuldades. “Sou
sempre otimista”, ressalta. Em meio
aos desafios, os próximos meses demandam decisões assertivas e visão empreendedora, características do dono da Agromix, empresa especializada
na produção de rações para aves e suínos.
Em vinte e cinco anos de experiência como executivo, André Siqueira, pernambucano de Recife e
Cidadão Cearense, com o título recebido, em 2020,
na Assembleia Legislativa, pelo Deputado Estadual
Salmito Filho (PDT), acaba de concluir um importante ciclo na carreira empresarial: o de Presidente
do Sindicato das Indústrias de Alimentos e Rações
Balanceadas do Estado do Ceará, (Sindialimentos),
associado à Federação das Indústrias do Ceará
(FIEC). “Deixo o Sindialimentos com a certeza de
que fiz o meu melhor”, conta animado. André aproveitou para homenagear o primeiro presidente,
José Flávio Leite Costa Lima, à época era denomi-
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nado Sindicato das Indústrias de Rações Balanceadas de Fortaleza, Sindirações. Anos depois, ele presidiu a FIEC, entre 1977 a 1986 e faleceu em 2006.
Formado em Economia, com Mestrado em
Ciência Avícolas e Doutorado em Biotecnologia,
André Siqueira, atual Secretário de Parcerias e
Concessões de Maracanaú, assumiu o cargo em
2014, e foi reeleito, em 2018, tendo permanecido
no cargo por oito anos, nas gestões dos Presidentes Roberto Macêdo, Beto Studart e Ricardo
Cavalcante. Uma das principais conquistas de
sua gestão foi o crescimento de 303% no número de empresas associadas. Quando assumiu,
eram 29 e, hoje, são 89. A conquista foi resultado de um projeto feito em parceria com FIEC
e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), onde as atividades
do Sindialimentos foram apresentadas para as
empresas do interior do Estado. André também
promoveu as certificações ISO 9001 (Gestão da
Qualidade) e ISO 22000 (Segurança Alimentar), para empresas associadas, que reduziram
custos, geraram mais empregos, aumentaram
a capacidade produtiva e se habilitaram para
a exportação.
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Sempre com o apoio da FIEC e de outras instituições como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos, Apex Brasil,
muitas rodadas de negócios com compradores
estrangeiros foram realizadas.
Já com o apoio do Centro Internacional de
Negócios (CIN) da FIEC, André embarcou para
países como França, Estados Unidos, Portugal,
Singapura, Austrália e China, sempre em busca
de aprender mais e compartilhar os novos conhecimentos com os associados.

Reconhecimento
O trabalho à frente do Sindicato foi materializado em prêmios: o Sindialimentos conquistou o
1º lugar no Ceará e o 2º lugar nacional no Prêmio
de Boas Práticas Sindicais, concedido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e também
foi homenageado no Prêmio SEBRAE, pelo destaque no apoio às micro e pequenas empresas.
Durante a pandemia, a gestão garantiu capacitação gratuita à distância para 600 colaboradores em mais de 120 cursos por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Agora, como Diretor

Registro da posse de André Siqueira no Sindialimentos
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Financeiro do Sindialimentos, André ressalta
que o Sindicato segue em boas mãos, fazendo
alusão ao novo Presidente, o empresário Isaac
Matos Bley, Diretor Comercial da Alimempro
produtos processados LTDA. “Isaac é um empresário jovem, dedicado, aberto à criatividade e sempre disposto a ajudar. Não vão faltar
apoiadores”, destaca.

Outras atividades e
participação ativa no CIC
Em paralelo às atividades desenvolvidas na
presidência do Sindialimentos, o executivo sempre
participou de vários Conselhos e destacou sua
passagem pela presidência do Programa de
Otimização, Eficiência e Inovação do Ambiente de
Negócios no Estado do Ceará (CIC), entre os anos
de 2018-2020. “Na nossa gestão, nós propusemos
ao governador Camilo Santana a elaboração
de um programa de melhoria do ambiente de
negócios no Estado com o objetivo de apresentar
as principais demandas empresariais”, lembra.

Confira depoimentos de empresários e amigos sobre André Siqueira:
"Amigo André Siqueira, parabéns
pelo seu brilhante trabalho à frente
do Sindalimentos, você realizou uma
gestão inovadora e disruptiva! Ganhou o
sindicato e todo o setor, bem como a FIEC.
Grande abraço."
Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC

"Parabéns, amigo André, pelo fantástico
trabalho à frente do Sindialimentos. Você
deixa um grande legado para o setor."
Sampaio Filho, presidente do SIMEC

"Parabéns, amigo André, acompanhei
seus dois mandatos junto ao Sindicato
e fizemos várias missões juntos e
sempre presenciei suas demandas
para o fortalecimento do seu setor e
setores transversais, sempre pensando
no associativismo e no crescimento da
indústria cearense. Obrigado por todas as
parcerias."

,

Marcos Soares Presidente do CIC

"Andre Siqueira, um homem abnegado
às coisas importantes da vida! Fez
uma extraordinária gestão à frente do
Sindialimentos e registrou um número
importante de amigos admiradores!
Parabéns, amigo!! Abração grande!"
Beto Studart, Ex-Presidente da FIEC

"Parabéns pelo seu trabalho,
contribuição e legado."

,

"André, sem dúvidas você deixou um grande
legado! Tive o prazer de acompanhar de perto
sua gestão. Vi em pouco tempo a transformação
do Sindialimentos! Sua dedicação, visão
empreendedora, inovadora e agregadora fizeram
toda a diferença. Que possa continuar sempre
perto, contribuindo fortemente com o setor e seu
sucessor. Prazer enorme te acompanhar nessa
belíssima trajetória. Sigo à disposição!! Parabéns"

,

Dana Nunes IEL

"Parabéns pelo trabalho desenvolvido André! Foi
um prazer partilhar consigo parte deste tempo.
Forte abraço com amizade"

,

Nuno Mangas Presidente do COMPETE 2020 - Programa Operacional
da Competitividade e Internacionalização de Portugal

Com seu dinamismo, André Siqueira sempre
incentivou as empresas vinculadas ao seu
sindicato a participarem das ações desenvolvidas
pelo SESI e SENAI, tanto na educação, saúde ,
tecnologias e inovação .

.

Paulo André Holanda Superintendente do SESI Ceará e Diretor
Regional do SENAI Ceará

"Grande líder, visionário, inovador, humano e um
grande amigo! Nosso eterno Presidente!"
Isaac Bley, Presidente do Sindialimentos

"Com certeza, eterno Presidente André, terá ainda
grandes chances e oportunidades que a vida lhe
trará e vai deixar sim, seu nome registrado em
muito canto ainda. É um exemplo a ser seguido"

,

Ana Patrícia Diógenes Frutã

Romildo Rolim Ex-Presidente do BNB

"A sua visão empreendedora, inovadora
e a capacidade de engajar as pessoas faz
toda a diferença e por isso precisamos que
esteja sempre por perto. Conte comigo!"

,

Margaret Lins IEL

"O Sindicato cresceu muito! Ideias
inovadores, projetos ousados,
pautas relevantes! Foi uma gestão
brilhante! Parabéns!"

,

Ana Karina Frota Centro Internacional de Negócios

André Siqueira com ex-presidente da FIEC e Ricardo Cavalcante

@sistemafiec | 77

MATÉRIA [ SUSTENTABILIDADE ]

PASSADO,
PRESENTE E
FUTURO

EM PROL DA
SUSTENTABILIDADE
FAZENDA RAPOSA, ADQUIRIDA EM 1937 PELO EMPRESÁRIO H.F.
JOHNSON, É REQUALIFICADA PARA GARANTIR UM AMBIENTE
SUSTENTÁVEL À REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA

Cadu Freitas
Jornalista do Sistema FIEC
cefreitas@sfiec.org.br

A

bordo de um pequeno hidroavião, em
1935, Herbert Fisk Johnson Júnior
saiu do aeroporto de Milwaukee, nos
Estados Unidos, em direção ao Brasil
em busca da "Árvore da Vida". Ele foi o terceiro
da linha sucessória da família de empresários,
conhecida mundialmente pela evolução dos negócios à frente da SC Johnson.
Foram 24 mil quilômetros percorridos dentro do Sikorsky S-38 vagando pelos ares daquele ano longínquo, no qual não havia satélites
que indicassem os melhores e mais seguros
caminhos. H. F. Johnson passou por Trinidad
e Tobago, voou sobre a Amazônia brasileira e
aportou, enfim, no Ceará, onde buscava mais
informações sobre a carnaúba.
Dela é possível aproveitar praticamente
tudo. Das folhas, é extraída a cera; a fibra da
folhagem pode gerar cordas e vassouras; o tronco se transforma em vigas de residências; e as
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raízes produzem artigos medicinais. Foi o deslumbre por essa árvore-mãe que garantiu não
só a expedição internacional da família Johnson, mas a criação de um centro de pesquisa em
Maracanaú, chamado Fazenda Raposa.
Passado, presente e futuro se encontram 87
anos depois. A ideia de preservação sustentável de outrora se mescla aos caminhos fincados pela ética ambiental de agora, a fim de promover o equilíbrio de amanhã. Para isso, até
o momento, já foram plantadas 12.500 novas
mudas na Fazenda, das quais 9.375 são carnaúbas. Outras 3.125 espécies-irmãs se dividem
entre sabiá, tamborim, pereiro, amburana e
até aroeira.
A ação é desenvolvida pela Associação Caatinga, com patrocínio da The Coca-Cola Foundation e apoio da Federação das Indústrias
do Estado do Ceará (FIEC), Solar Coca-Cola,
Prefeitura de Maracanaú, Secretaria de Meio
Ambiente do Ceará (Sema) e UFC, Durametal
e CoBAP. São 136,65 hectares protegidos desde
2020, ao serem nomeados como Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie).
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“São vários aspectos pelos quais é importante preservar aquele espaço”, diz o coordenador
geral da Associação Caatinga, Daniel Fernandes. De acordo com ele, “o primeiro é a parte
histórica e cultural, pois ela foi constituída pela
SC Johnson para que houvesse pesquisa e melhoramento genético da carnaúba”.
A Fazenda também fornece uma série de
benefícios à sociedade, como o sequestro de
carbono, além da manutenção da biodiversidade e do ciclo hidrológico. “É extremamente
importante preservar aquele espaço porque
também há poucas áreas verdes na cidade, sendo uma das únicas que está bem conservada”,
continua Daniel.
O projeto pretende recuperar e estrutura
primária da Raposa, mantendo a biodiversidade e o ecossistema do local, além de garantir a
preservação hídrica da área, que tem influência
direta na bacia hidrográfica da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Foi por isso que a Solar Coca Cola resolveu
investir na aplicação de recursos para iniciar a
requalificação, como explica o Gerente de Relações Externas da empresa, Arthur Ferraz. “O
projeto está dentro do compromisso que a Solar
tem que é ser referência em sustentabilidade. A
gente entende que tem que fazer a diferença nas
comunidades onde estamos inseridos, pelo peso
e pelo tamanho que a marca tem, faz parte do
nosso compromisso contribuir com iniciativas
que tenham impacto muito positivo no meio ambiente”, narra.
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Lançamento do projeto
Por causa da relevância hidrográfica para o Ceará, a
recuperação da Fazenda Raposa foi lançada no Dia Mundial da Água, em março deste ano. A Casa da Indústria
recebeu os atores que irão tocar o projeto e deu o pontapé para que os trabalhos fossem iniciados.
“Com os parceiros, vamos recuperar, reflorestar e gerar um instrumento de educação ambiental não só para
Fortaleza e Maracanaú, mas para toda a área metropolitana. Precisamos preservar tudo o que representa a Fazenda Raposa e fazer uma efetiva gestão do espaço”, afirma o
secretário de Meio Ambiente do Ceará, Artur Bruno.
Segundo o Presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante,
as entidades estão “fazendo a recuperação espetacular
desta área de Maracanaú. Não só toda a região será recuperada, como será criado um polo de lazer para a população. A FIEC está trabalhando proficuamente para que
mais empresas participem do projeto”.
O Diretor Financeiro da Federação e Presidente do
Sindicato das Indústrias Refinadoras de Cera do Ceará
(Sindcarnaúba), Edgar Gadelha, considera que o projeto
“é um resgate histórico para nosso setor de refino de cera
de carnaúba, um reconhecimento ao legado da família
Johnson por tudo que fez pelo nosso setor e pelo nosso
Estado do Ceará. Seu idealizador Herbert F. Johnson Jr.
foi agraciado com a medalha do mérito industrial em
2012”, complementou.
Conforme Edgar Gadelha, a Fazenda “permanece atual e alinhada com os objetivos da FIEC, sendo um das
primeiras iniciativas no mundo onde a iniciativa privada,
SC Johnson, se juntou com a academia, Universidade do
Arizona - USA, para uma parceria em pesquisa e inovação. Talvez a maior coleção de palmeiras copernícias do
mundo encantou Burle Marx sendo seu último projeto
para a Região Metropolitana de Fortaleza em vida. Hoje
com a articulação da FIEC e de Indústrias do Distrito
Industrial esse projeto é um perfeito exemplo de ESG.
Um grande equipamento que será devolvido à sociedade"

Passos dados
Após a atuação da Federação,
duas empresas que atuam no município passaram a apoiar o projeto.
A CoBAP e a Durametal aportaram
recursos que, somados aos investimentos já realizados, reduziram o
tempo de recuperação de 20 hectares. O que antes seria feito em três
anos, será realizado em um.
“A gente enxerga que a Fazenda
Raposa é um patrimônio muito importante do nosso entorno, do município de Maracanaú. Ela estava em
uma situação muito triste, degradada, e a Durametal, enquanto empresa que se preocupa não só com
seus funcionários, mas também
com toda a comunidade que está em
torno, resolveu apoiar essa causa”,
explica o CEO da Durametal, Felipe Gurgel.
Na visão do Presidente da CoBAP, Paulo Correia, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental são imperativos na realização das
atividades. “Dessa forma, nada mais
natural do que investirmos no projeto, pelas características da iniciativa
e pelo fato de ser realizada em Maracanaú, nossa casa. O projeto tem
total conexão com a nossa essência
e estamos muito felizes em poder
participar dele, ressalta”
“Já conseguimos atingir essa
meta com o apoio das outras empresas”, acrescenta Daniel Fernandes,
ao acrescentar que há cerca de 40
a 50 hectares, ao todo, com necessidade de requalificação. “Estamos
apresentando a proposta junto com
a FIEC, que tem sido um parceiro
importante para mostrá-la às indústrias que estão em Maracanaú”.
O Prefeito da cidade, Roberto
Pessoa, chama a Fazenda Raposa de
“joia da coroa” de Maracanaú. Não
só por sua beleza e imponência, mas
pela capacidade de garantir aos ci-

Lideranças e empresários em frente à Fazenda Raposa

dadãos um espaço ambientalmente
equilibrado e de origens nordestinas. “É uma área que estamos trabalhando para revitalizar e colocar o
povo de Maracanaú e do Ceará para
conhecer todos os seus aspectos,
com criação de museu, recuperação
da flora e até a criação do Centro de
Tradições Nordestinas, para dar dinamismo e homenagear os ícones
da nossa região”, pontua.
A recuperação prevê também
a aquisição de equipamentos para
formação de brigadas de combate
de incêndio e a implantação de aceiros e cercas. Há ainda previsão de
implantação de um viveiro de produção de mudas de espécies nativas, com limpeza e revitalização da
coleção de carnaúbas. No local, há
a atuação do programa Agentes Jovens Ambientais (AJA), do Governo
do Estado do Ceará.
Nele, jovens entre 15 e 29 anos que estão na escola ou saíram dela,
mas estão sem trabalho formal - recebem uma bolsa-auxílio para realizar ações de preservação ambiental.
“O intuito é inserir esses jovens no
trato do meio ambiente, para eles
fazerem práticas de preservação nas
suas comunidades, nos seus municípios”, explica Williane Monte, Coordenadora Regional do AJA.
Ela mesma já perdeu as contas
de quantas mudas plantou na Fazenda Raposa nas ações promovidas
pelo programa no local. Pelas suas
contas, porém, já são mais de 100:

“Trabalhar com algo que vai melhorar o planeta, o mundo, fazer coisas
que melhoram o meio ambiente e
esse ser o seu trabalho é muito gratificante”, complementa. Além disso,
ações de educação ambiental nas
escolas do entorno da Fazenda também deverão acontecer, onde certamente a viagem de H. F. Johnson ao
Ceará será tema.
Se na origem, a Árvore da Vida
trouxe o empresário ao Ceará, é na
sua lápide, na qual ele descansa desde 1978, que está a certeza da importância da aventura. Nela, estão incrustados não só o nome dele, mas
a lembrança do passado a partir de
uma folha de carnaúba esculpida.

Uma Área de Relevante
Interesse Ecológico (Arie)
é uma área de pequena
extensão, com pouca
ou nenhuma ocupação
humana, protegida por suas
características naturais
singulares ou por abrigar
exemplares raros da fauna e
flora de uma região. No Ceará,
há cinco Aries já formalizadas:
Águas Emendadas dos
Inhamuns (Banabuiú); Sítio
Curió (Fortaleza); Riacho da
Matinha (Crato); Cambeba
(Fortaleza) e a Fazenda
Raposa (Maracanaú).
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Festa anual das árvores do Ceará

Paisagismo na Fazenda
É impossível pensar no paisagismo moderno de Fortaleza sem lembrar das contribuições do artista
plástico Roberto Burle Marx. Se no
Nordeste, ele foi o responsável pela
potência criativa das cidades pernambucanas, no Ceará, ele cunhou
seu nome em projetos públicos e
privados de uma capital que começava a flertar com o paisagismo na
segunda metade do século XX.
As primeiras contribuições do
que seria o paisagismo moderno
de Fortaleza foram inicialmente
realizadas em jardins residenciais
da alta elite empresarial da região,
com a contratação de arquitetos de
renome. Em 1968, o empresário Benedito Dias Macêdo convidou Burle
Marx para realizar um projeto em
sua própria residência; hoje, a sede
do Grupo Empresarial J. Macêdo
conta com um jardim totalmente
feito pelo artista plástico.
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Quem visita a sede do Banco do
Nordeste do Brasil (BNB), no Bairro
Passaré, ou o Theatro José de Alencar, no Centro da cidade, também
pode verificar jardins de quatro
dimensões projetados por Burle
Marx. Além das três dimensões
possíveis de serem acessadas no local, seja andando pelo verde ou tocando a vida que palpita por lá, o artista costumava dizer que a quarta
dimensão era o "tempo necessário
para se observar". Em outras palavras, a fruição faz parte da captação
de qualquer obra de arte, como um
processo de entendimento da aura
daquele material único e incapaz
de ser reproduzido fielmente.
Das mãos de Burle Marx, na década de 1970, foram projetados jardins públicos, como os das avenidas Aguanambi e Leste Oeste, além
da José Bastos - mas nenhum saiu
do papel. Em 1990, foi a vez de ele

assinar o seu último projeto para
a região, o qual daria vida ao Jardim Botânico de Fortaleza, que seria criado na Fazenda Raposa, em
Maracanaú.
Os desenhos de Burle Marx
ainda não se transformaram em
linhas e formas na Fazenda Raposa. Mais de 30 anos depois da sua
concepção, o projeto está, enfim,
com possibilidade de ser executado, pelo menos no que depender do
engenheiro agrônomo e paisagista
Ricardo Marinho.
“Eu acredito que tem viabilidade, sim. O projeto já tem cerca de
30 anos e pode ser que haja algum
equipamento novo para ser inserido
no lugar. Estou aguardando as próximas reuniões para apresentá-lo
aos demais”, conta Ricardo, que foi
amigo e aprendiz de Burle Marx.
Ele conta que o paisagista paulista
se encantou pelo espaço ao saber

da importante coleção de copernicias (como a carnaúba), que lá ainda
estão de pé.
“Ele veio aqui em Fortaleza e fomos lá na Fazenda para ver essa maravilha. Percorremos o local e ele
disse que tínhamos de transformar
aquele espaço em Jardim Botânico”, lembra o engenheiro. A ideia de
Marx era mostrar no local os diversos ecossistemas do Ceará, representando a caatinga, o pé da serra e
o tabuleiro litorâneo, por exemplo.
“É um projeto completo de vários
projetos dele”, resume Marinho.
Desse projeto vários-em-um, a
certeza que fica é de que a genialidade de Burle Marx será ainda mais
expandida. Os olhos dos transeuntes que passarão a visitar a Raposa
serão reflexo do cuidado e da capacidade de garantir o futuro humano, cultural e ambiental de um local
que já nasceu histórico.

Festa anual das árvores do Ceará
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Abril verde:
Sinduscon Ceará
atua pela saúde e
segurança do trabalho
Aliar saúde e segurança no setor da construção civil é uma prioridade para o Sinduscon-CE.
Por isso, a entidade apoia o Abril Verde, mês de
conscientização e prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.
O objetivo é reforçar ainda mais, no mês em
que se comemora o Dia Mundial da Saúde (07) e
o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho
(28), a importância do combate a doenças, acidentes no trabalho e, principalmente, promover
a importância da prevenção.

Isaac Matos Bley
toma posse como
Presidente do
Sindialimentos
O empresário Isaac Matos Bley, diretor comercial da Alimempro produtos processados
LTDA, tomou posse, dia 25 de março, como Presidente do Sindicato das Indústrias e Rações
Balanceadas do Estado do Ceará de Alimentos,
(Sindialmentos), associado à Federação das Indústrias do Ceará (FIEC). A solenidade ocorrida,
na Casa da Indústria, contou com a participação
de mais de 20 empresários tanto de forma presencial, quanto também por videoconferência.
O novo Presidente anunciou o incentivo a
um diálogo ainda mais próximo com as empresas como foco da gestão para os próximos quatro anos. Isaac Matos Bley assume o cargo em
um momento de redução drástica do número
de confirmações e de mortes da Covid-19. Situação que, segundo ele, vai propiciar soluções. “A
ideia é somar mais forças. Reaproximar o que a
pandemia nos afastou. Então, vamos lutar pelas
nossas pautas e caminhar fortes para o fortalecimento cada vez maior do nosso segmento”, disse
ao saudar os empresários associados.
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16° Energia em Pauta
discute os desafios e
a modernização do
setor elétrico
Na tarde do dia 26 de abril, a Federação das
Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e o Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do
Setor Elétrico do Estado no Ceará (Sindienergia),
realizaram a 16° edição do Energia em Pauta. O
evento foi realizado de forma híbrida, também
transmitido pelo YouTube do Sindienergia-CE e
debateu o tema: “Os desafios e a modernização
do setor elétrico”.
Como palestrante, a edição trouxe Ricardo
Costa, Secretário de Assuntos Técnicos do INEL
– Instituto Nacional de Energia Limpa, presidente e sócio fundador da GDSOLAR HOLDING. Os
debatedores foram Joaquim Rolim, Coordenador
de Energia na FIEC e presidente da Câmara Setorial de Energias da ADECE, e Adão Linhares,
Secretário Executivo de Energia e Telecomunicações da SEINFRA e na moderação o Consultor
de Energia da FIEC, Jurandir Picanço.

Presidente do
Sindmóveis participa
de evento da
Associação Brasileira
das Indústrias do
Mobiliário na FIEP
No dia 26 de abril, o Presidente do Sindicato
das Indústrias do Mobiliário do Ceará (Sindmóveis), Osterno Júnior, participou da reunião de
alinhamento dos sindicatos do setor na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP).
O encontro foi uma iniciativa da Associação
Brasileira das Indústrias do Mobiliário (ABIMÓVEL), por meio do novo Presidente Irineu Munhoz e participação do Sebrae. A evento teve
como objetivo reunir os Presidentes e representantes dos Sindicatos patronais que representam
a indústria do mobiliário no país e alinhar as
demandas das indústrias e do setor em âmbito
nacional, fortalecimento do associativismo, bem
como construir um Plano de Ação neste período
de pós – pandemia e de reposicionamento do
setor e das cadeias mundiais de valor.
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FIEC e Sindquímica
recebem comitiva da
FIEB no Observatório
da Indústria e no Polo
Químico de Guaiúba
Evento ‘São João de
Prêmios é na Padaria’
movimenta setor de
panificação na Casa
da Indústria
A panificação cearense promoveu, no dia
12/05, o evento de lançamento da campanha “São
João de Prêmios é na Padaria”, que ocorre entre
os dias 16 de maio e 30 de junho, em todo o Ceará.
O encontro teve a participação de colaboradores
e empresários do setor, que circularam pelos espaços montados na Casa da Indústria, e participaram de palestras, da Feira Rede Pão e puderam
visitar 40 stands, que apresentaram delícias e
tendências para o setor.
O evento foi realizado pelo Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria no Estado do
Ceará (Sindpan); pela Rede Pão: Central de Negócios da Panificação Cearense; e pela Associação
Cearense da Indústria de Panificação (ACIP), em
parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
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Uma comitiva formada por integrantes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)
visitou, no dia 3/05, o Observatório da Indústria,
da Federação das Indústrias do Estado do Ceará
(FIEC), para conhecer mais sobre as atividades
realizadas pela instituição. Eles também conheceram as instalações do Polo Químico de Guaiúba, a convite do Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Ceará (Sindquímica).
A FIEB foi representada por Raul Menezes,
Presidente do SINDCOSMETIC da Bahia; Rafael
Mamede, associado ao SINDCOSMETIC, da Aromarketing Ind. de Cosméticos, envolvido na criação do Condomínio Industrial; Ana Paula Almeida, responsável pelo Núcleo de Apoio ao Crédito
(NAC/FIEB); Carlos Alberto Andrade Bonfim, Gerente da Área da Construção Civil do SENAI CIMATEC, além do analista do SEBRAE-CE, Rogério Morais.
Os representantes da FIEB foram recebidos
na Casa da Indústria, pelo Líder do Observatório e Diretor de Inovação e Tecnologia da FIEC,
Sampaio Filho; pelo Presidente do Sindquímica,
Paulo Gurgel; e pelo Diretor do Sindicato e Presidente do CIC, Marcos Soares. Na ocasião, foram
apresentados os trabalhos de inteligência de dados realizados pelo Observatório da Indústria.

Sinduscon-CE e
Secretaria de Saúde
de Fortaleza juntos
no combate ao
aedes aegypti

Empresário do ramo
de confecção lança
livro na FIEC
O Sindicato das Indústrias de Confecção de
Roupas no Estado do Ceará (Sindconfecções) e o
Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas de Homem e Vestuário no Estado do Ceará
(Sindroupas) receberam, no dia 27/05, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), o
industrial Adolfo Araújo, que lançou o livro ‘’Nada
a reclamar, deu tudo certo”. Adolfo Araújo tem
80 anos, é engenheiro químico, ex-funcionário
público e industrial no setor de confecção e proprietário da empresa Terceira Via.
Na ocasião, estiveram presentes o Diretor
Administrativo da FIEC, Chico Esteves, o Diretor Financeiro, Edgar Gadelha, o Diretor Aloísio
Ramalho Filho, o Ex-Presidente da FIEC, empresário Beto Studart, o Presidente do Sindconfecções, Daniel Gomes, o Presidente do Sindroupas,
Paulo Alexandre, além de amigos e familiares de
Adolfo Araújo.

O Sinduscon Ceará e a Secretaria de Saúde de Fortaleza estão juntos no combate ao
Aedes aegypti, realizando a campanha Construção Unida contra o Mosquito nos canteiros de obras do setor. O principal objetivo
é a instalação de brigadas e a realização de
atividades lúdicas de conscientização sobre o
tema, como: apresentações teatrais, paródias
e palestras.
A ideia é formar brigadistas para atuarem
como agentes multiplicadores de combate
ao mosquito transmissor das arboviroses
(dengue, zika e chikungunya) no local de trabalho e nas suas residências. Os brigadistas
devem atuar com a missão de identificar e
eliminar, diariamente, os focos do mosquito,
durante as vistorias nos pontos com possibilidade de criadouros. Além disso, todas as
segundas-feiras, os brigadistas líderes preencherão um checklist para fornecer as informações para a Prefeitura de Fortaleza.
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FIEC lança Núcleo
de Governança
Ambiental, Social e
Corporativa (ESG)
NO DIA 19/04, A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ (FIEC) LANÇOU
OFICIALMENTE O PROGRAMA E NÚCLEO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL, SOCIAL
E CORPORATIVA (ESG -FIEC). CONFIRA ALGUNS REGISTROS DO MOMENTO, QUE
ACONTECEU NA CASA DA INDÚSTRIA!
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Camisa bonita, essa!
O que significa ESG?

Ambiental, social e Governança
corporativa. É o modo como o
mercado seleciona uma empresa
pela sua condulta responsável com o
meio ambiente, seu compromisso com
o desenvolvimento social e econômico...

Ou seja, fazer tudo nos
trinques, tudo nos conformes,
respeitando as pessoas, a natureza
e administrando da melhor maneira
que é pra ser.

Environmental
Social and
Governance

Diebéisso, macho?
Traduz aí para o cearês

...e sua postura na condução dos
negócios, mitigando riscos e obtendo
oportunidades, realizando investimentos
com critérios de sustentabilidade.

No cearês fica claro.
Pra terminar, pode me
arranjar uma dessa?
Quero vestir essa camisa.
Isso!

ONDE ENCONTRAR

Fale com a gente
Sindóleos

SINCONPE CE
SINDICATO DA
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
PESADA DO CEARÁ
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SINDIBRITA

Abdias Veras Neto

sindibrita-ce@sfiec.org.br

(85) 3421.5433 / 3244.6476

SINDÓLEOS

Airton Carneiro

sindoleos@sfiec.org.br

(85) 3421.5462

SINDIREDES

Aluísio da Silva Ramalho

sindredes@sfiec.org.br

(85) 3421.5462

SINCAL

André Luis Pinto

sincalsob@gmail.com

(88) 3613.1001 / 3613.1089

SINDUSCON - CE

Patriolino Dias de Sousa

sinduscon@sindusconce.com.br

(85) 3456.4050

SINDPAN

Ângelo Márcio Nunes
de Oliveira

sindpan@sfiec.org.br

(85) 3261.0052 / 3421.5477

SINDICAJU

Antônio José Gomes
Teixeira de Carvalho

sindicaju@sindicaju.org.br

(85) 3246.7062

SINDIENERGIA

Luís Carlos Gadelha
Queiróz

sindienergia@sfiec.org.br

(85) 3261.3711

SIMAGRAN

Carlos Rubens
Araújo Alencar

simagran@sfiec.org.br

(85) 3224.4446 / 3421.1001

SINDBEBIDAS

Cláudio Sidrim Targino

sindbebidas@sfiec.org.br

(85) 3268.1027 / 3421.5400

SINDMASSAS

Daniel Mota Gutiérrez

sindmassas@sfiec.org.br

(85) 3261.9182

SINCONPE-CE

Dinalvo Carlos Diniz

contato@sinconpece.com.br

(85) 3246.7797

SINDFRIO

Elisa Maria
Gradvohl Bezerra

sindfrio@sfiec.org.br

(85) 3224.8227 / 3466.1009

SINDGRÁFICA

Fernando Hélio Brito

fernando@sobralgrafica.com.br

(85) 3061.0044/
(88) 3112.3100

SINDROUPAS

Paulo Alexandre de Sousa

sindroupas@sindicato.sfiec.org.br

(85) 3421.5474

SINDMÓVEIS

Geraldo Bastos
Osterno Júnior

sindmoveis@sfiec.org.br

(85) 99615.0000 / 3421.1008

SINDLACTICÍNIOS José Antunes Mota

sindlacticinios@sfiec.org.br

(85) 3261.6182 / 3421.1007

SINDCALF

Jaime Bellicanta

sindcalf@sfiec.org.br

(85) 3421.5463

SINDINDÚSTRIA

José Abelito
Sampaio Júnior

sindcalf@sfiec.org.br

(88) 3571.2003 / 3571.2010

SINDSAL

José Agostinho Carneiro
de Alcântara

carmal@carmal.com.br

(85) 3421.5468

SINDTRIGO

SINDSERRARIAS

José Agostinho Carneiro
de Alcântara

sindserrarias@sfiec.org.br

(85) 3421.5468 / 98159.2076

SINDMINERAIS

José Ricardo
Montenegro Cavalcante

sindminerais@sfiec.org.br

(85) 3421.5462 / 3261.6589

SIMEC

José Sampaio
de Souza Filho

simec@simec.org.br

(85) 3224.6020 / 3421.5455

SINDCERÂMICA

Marcelo Guimarães
Tavares

sindiceramica-ce@sfiec.org.br

(85) 3261.6589 / 3421.5462

SINDQUÍMICA

Paulo Gurgel

sindquimica@sfiec.org.br

(85) 3268.3426 / 3421.5400

SINDALGODÃO

Marcos Silva Montenegro

sindalgodao@sfiec.org.br

(85) 3421.5462 / 3224.6790

SINDIPNEUS

Marcos Veríssimo
de Oliveira

marcos@yafela.net.br

(85) 3421.1017

SINDSORVETES

Mirian Silva Pereira

sindsorvetes@sindsorvetes.com.br

(85) 3421.5495 / 4141.3733

SINDIMEST

Pedro Alfredo Silva Neto

pedro.alfredo@ajpconsult.com.br

(85) 99984.0960

SINDITÊXTIL

Cristiano Junqueira

sinditextil@sinditextilce.org.br

(85) 3421.5456

SINDTRIGO

Roberto Proença
de Macêdo

sindtrigo@sfiec.org.br

(85) 3263.1430 / 4009.3599

SINDIEMBALAGENS

Hélio Perdigão
Vasconcelos

sindiembalagens@sfiec.org.br

(85) 3421.1012

SINDICOUROS

Roseane Oliveira
de Medeiros

sindicouros@sfiec.org.br

(85) 3307.4177

SIFAVEC

Vanildo Lima Marcelo

vanildo@fibravan.com.br

(85) 3237-0730 / 99998.7736

sindialimentos@sfiec.org.br

(85) 3421.1015 / 3261.7159

SINDIALIMENTOS André de Freitas Siqueira
SINDIVERDE

Mark Augusto
Lara Pereira

sindiverde@sfiec.org.br

(85) 3421.1020 / 3224.9400

SINDCALC

Anna Gabriela Holanda
de Morais

sindicatocrato@hotmail.com

(88) 3523.1609

sindconf@sfiec.org.br

(85) 3421.5457

SINDCONFECÇÕES Daniel Gomes
SINDICATO DAS
INDÚSTRIAS REFINADORAS
DE CERA DE CARNAÚBA
DO ESTADO DO CEARÁ

SINDCARNAÚBA

SINDCARNAÚBA

Edgar Gadelha
Pereira Filho

sindicarnauba@sfiec.org.br

(85) 3421.5454

SINDCAFÉ

Milene Alves Pereira

sindcafe@sfiec.org.br

(85) 3421.1012/ 3261.9182
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